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szeretettel várunk!

kedves olvasó!
Hihetetlen, hogy már itt tartunk, és a január-februári számot 
szerkesztjük számodra. Igaz, hogy még a készítés közben 
2015-öt írunk, de lélekben már 2016 kihívásaira készülünk. 

Vajon milyen meglepetéseket tartogat számunkra az új év? 
Mennyit nőnek majd a gyerekeink, milyen közös kalandokban 
lesz részünk, és milyen varázslatos lesz látni napról napra a 
fejlődésüket? Ezekre a kérdésekre a választ még nem tudjuk, 
de abban biztosak vagyunk, hogy a jövő évben magazinunk 
tartalmas informatív és élvezetes olvasmány lesz. Cikkjeink 
és akciós ajánlataink továbbra is minden igényt kielégítenek 
majd!

Ez ebben a számban sincs másként, hisz foglalkozunk azzal, 
hogyan érdemes a gyerkőcökkel elindulni síelni, milyen az élet 
egy táplálékallergiás csemete anyukájaként, és mit tehetünk 
akkor, ha az éppen beszélni tanuló gyermekünk dadogni 
kezd. Adunk tippeket az ágytisztaság könnyű és gyors 
eléréséhez, és megismerheted, hogy milyen az élet lányos 
apukaként Bella Levente, a Lánchíd Rádió műsorvezetője és 
egyben volt Megasztár szereplő tolmácsolásában. 

Boltunk csapatának nevében kívánunk a 2016-os évre sok 
boldog, sikeres, mosolygós pillanatot minden babának, 
mamának, papának és nagyszülőnek!

rövid ízelítő  
aktuális

magazinunkból:

14. síelés 
a babával

4. táplálékallergia 
anyaszemmel

22. morzsák  
a dadogásról

30. lányos 
apának lenni

40. megelőzés
párásítással



4 aktuálIs

Táplálékallergia

         táplálékallergia megdöbbentően nagy arány-
ban érinti már az egészen kicsi gyerekeket is. ami-
kor először találkozunk kiütésekkel, bukással, há-
nyással, általában még nem gondolunk komolyabb 
bajra, de amikor ezek súlyosbodnak, és nem múl-
nak el, esetleg párosulnak bőrtünetekkel (száraz, 
viszkető, kipirosodott bőr) vagy légúti tünetekkel, 
akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy a babánk 
esetleg allergiás valamilyen táplálékra.

amíg a baba csak anyatejet kap, nagyon ritkán 
fordul elő allergia, és jellemzően az sem az anya-
tejjel szemben alakul ki, hanem amit az anyuka fo-
gyasztott, hiszen ha csak nagyon kis mértékben is, 
de átjuthatnak a tápanyagok az anyatejbe. Ilyenkor 
nem kell abbahagyni a szoptatást, hanem nekünk 
anyukáknak kell egy kicsit másként étkezni, el-
hagyni a tejtermékeket. 

Szerencsére a csecsemőkori táplálékallergia legna-
gyobb része 3-4 éves korra kinőhető (a földimo-
gyoró-, tojás- és halallergiát a legnehezebb kinőni), 
így 90 százalékban belátható időn belül megoldó-
dik ez a probléma, ami egyébként a babánk fejlet-
len immun- és bélrendszere  miatt alakul ki.

az allergiától való félelmünk miatt nem szabad 
halogatni az egyes táplálékok adását, érdemes las-
san, fokozatosan mindent (lisztet és tejet is) meg-

kóstoltatni a babával, majd figyelni, hogy van-e 
valami szokatlan reakciója. Ha nincs, akkor lassan 
emelve az adagot bevezethetjük az étrendjébe. 
Ha kiütéseket, bőrpírt, viszketést, ekcémás jellegű 
tüneteket tapasztalunk, akkor érdemes kiiktatni a 
legfrissebben bevezetett táplálékot, és 2-3 hónap-
pal később újra megpróbálni, mert elképzelhető, 
hogy addigra a szervezete annyira felkészült lesz, 
hogy már nem okoz problémát.

Van néhány olyan tünet, amire még fontos oda-
figyelni, mert elsőre nem feltétlenül gondolunk 
táplálékallergiára. 

A véres széklet ijesztő, természetesen meg kell  
keresni a gyerekorvost, de mivel ő meg fogja majd 
kérdezni, hogy kapott-e a babánk valami számára 
új ételt, ezt végig kell gondolnunk, hogy tudjunk 
válaszolni.

a száj körüli pirosságot, kiütéseket okozhat-
ja paradicsom, de a citrusfélék is kiválthatnak  
allergiás reakciót.

a sokáig tartó légúti probléma is jelenthet táp-
lálékallergiát. Ha biztosak vagyunk benne, hogy 
a babánk nem fázott meg, mégis ilyen gonddal 
küzd, esetleg asztmás tünetei is vannak, kérdez-
zünk rá az allergiára a gyerekorvosnál.

anyaszemmel
A 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. november 1-től december 31-ig érvényesek.

szerencsére ezeknek a betegségeknek a kezelése 
meglehetősen egyszerű. Ha a babánk kizárólag 
anyatejet fogyaszt, változtassunk mi az életmó-
dunkon. Együnk kevesebb tojást, tejet, szóját, és 
ne feledkezzünk meg a kálcium pótlásáról. ugyan-
úgy, ahogy a babáknál, 2-3 hónap múlva újra 
megpróbálkozhatunk ezeknek a tápanyagoknak a 
fogyasztásával.

Ha már nem kizárólag anyatejet fogyaszt a ba-
bánk, akkor kerüljük azt a táplálékot, ami al-
lergiás reakciót vált ki! Ezeknek a helyettesí-
tésére ma már rengeteg lehetőség van, így a 
baba nem fog hiányt szenvedni semmiben, és 
itt is érvényes, hogy később újra meg lehet  
próbálni.

A problémás étel elhagyásával legtöbbször a bőr-
tünetek is elmúlnak. Ha mégsem, a gyerekorvos 
vagy a bőrgyógyász fog rá adni valamilyen gyógy-
szeres krémet, hogy a baba ne vakarja el a sebeket, 
és mihamarabb hámosodjon a bőr. Ezektől nem 
kell tartani, nyugodtan lehet őket használni.

Ha légúti panaszokkal is jár a táplálékallergia, 
akkor elképzelhető, hogy gyógyszerre is szükség 
van. a táplálékallergia nem mumus, rengeteg 
szülő találkozik vele, és nagyon jól lehet kezelni. 
Ha 3-4 éves korra a gyerkőcünk mégsem növi ki, 

szerencsére ma már a lisztet, tojást, szóját, tejet 
és bármit lehet helyettesíteni úgy, hogy ettől még 
változatosan és egészségesen étkezhessen. 

Ebben a korban a táplálékallergiás gyermekeknél 
inkább a bölcsődei és óvodai étkeztetés jelent-
het nagyobb nehézséget. Ha tehetjük, válasszunk 
olyan intézményt, ahol a táplálékallergia nem je-
lent gondot, és felkészültek arra, hogy diétás me-
nüt is készítsenek. 

Ha ez nem megoldható, akkor ahogy több szülő 
is teszi, előre megnézhetjük az ovis vagy bölcsis 
menüt, és előző nap otthon elkészíthetjük az aller-
génmentes változatot, amit aztán a gyerkőc mege-
het, és így nem kell vágyakozva néznie a többiek 
palacsintáját.

több szaküzlet is segít már nekünk abban, hogy 
olyan alapanyagokat és készételeket is megvásá-
rolhassunk, ami nem tartalmaz allergéneket, így 
nagyban megkönnyíti a dolgunkat a konyhában. 
Nem utolsósorban nagyon fontos, hogy ha aller-
giás a gyermekünk, akkor mindenképpen a napi 
beszélgetés része legyen, hogy mit szabad megen-
nie és mit nem, elmesélve a következményeket. 
Nem kell aggódnunk, a gyerekek nagyon okosak, és 
hamar természetes lesz nekik az, amit más esetleg 
nehézségnek lát.



MoMert babaMérleg 6400 therMobaby Mikro-
hulláMú sterilizáló

Magazin ár:
3.790 Ft

- kapacitás: 20 kg, osztás: 10 g
- precíziós mérési rendszer
- súlykülönbség kijelzése funkció
- LCD kijelző
- mértékegységek: kg/lb/st
- súlyrögzítési funkció
- automatikus kikapcsolás
- túlterhelés kijelzése, 
  alacsony energiaszint kijelzése

6 EtEtéS

Magazin ár:
11.990 Ft

Most együtt:
1.990 Ft

Most együtt:
1.890 Ft

lansinoh cuMisüveg több Méretben

160 Ml-es

240 Ml-es

Etetőcumija egybeöntött, különböző vastagságú, rendkívül puha 
és egyedülállóan nyúlékony, szilikon anyagú. Ez lehetővé teszi, 
hogy 2-3 szorosra megnyúljon, akár a mellbimbó szopáskor.   

Nyílása csak a baba szívására nyílik meg, ezzel megelőzve a 
túletetést és a fogszuvasodást. AVS szelepe/levegőző rendszere 
csökkenti a levegő nyelését és ezzel a baba hasfájását.

neM zavarJa a bevált szoPtatási MóDot, az 
EGÉSZSÉGES SZáj- ÉS állkapocSfEjlődÉSt!

hu
llá

mszerû mozgásra ösztönzi.
A baba nyelvét

az egészséges száj és állkapocs fej
lôd

és
t.

Nem zavarja a bevált szopási m

ód
ot

, 

gy
or

s é
s könnyû ráharapás

Puha és rugalmas,

- gyors és biztonságos
- egyszerű a használata
- több cumisüveget és kiegészítőt  
  sterilizálhat egyszerre

+ 1 Ft-ért 160 Ml-es 
cumiSüvEGGEl kapható!



Campione  etetőszék

- akár fél kézzel is, egy mozdulattal 
  működik minden funkció
- egy mozdulattal kinyitható és  
  összecsukható
- 6 pozícióban állítható magasság
- 3 pozícióban dönthető
- dupla tálcás, mely akár le is vehető
- ötpontos biztonsági öv
- nagy méretű tárolóháló
- a hátsó lábakon fékezhető  
  műanyag kerekekkel
- a könnyebb tárolhatóság  
  érdekében lapra csukható

Magazin ár: 
29.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.



8 EtEtéS

a hónapok óta tartó hideg és bezártság miatt sok 
anyukában felmerül a kérdés, hogy biztosan meg-
kapja-e a babája a megfelelő mennyiségű vitamint, 
amire szüksége van. Sokan szeretnék megerősíteni 
gyermekük immunrendszerét, hogy az ilyenkor oly 
sűrűn előforduló felsőlégúti betegségeket elkerülhes-
sék, vagy legalábbis könnyebben átvészeljék.

A VitAMiNok pótLáSáRA tERMéSzEtESEN VAN 
LEHEtőSég, DE VEgyük SoRRA, Hogy MiRE iS 
VAN SzükSégE A BABákNAk.

az újszülöttek optimális esetben 
anyatejjel táplálkoznak, így az 
abban lévő vitaminok és ellen-
anyagok megvédik őket. Azonban 
már a várandósság alatt érdemes 
előre felkészülni, hogy szükség 
lesz némi pótlásra, ha a baba 
megszületik. Ez nem szégyen. 
az anyatej nem tartalmaz k-vi-
tamint, és a picik szervezte még 
nem képes ezt előállítani, így 
azoknak a babáknak, akik csak 
anyatejet kapnak, a gyerekor-
vos fel fogja írni a k vitamint az 
első hónapokra. Ez a tápszerrel 
táplált babákra nem vonatkozik, 
hiszen a tápszereket úgy állítják 
elő, hogy azok tartalmazzák a 
szükséges vitaminokat. 

a másik fontos vitamin, amit pótolni kell, a D-vi-
tamin, amit szintén a gyerekorvos fog felírni, ezt a 
babák 1 éves koráig kell adni, napi 400 nemzetközi 
egység mennyiségben. a tudomány mai állása szerint 
ezt már nem kell abbahagyni 1 évesen, hiszen szinte a 
teljes lakosság D-vitamin hiányban szenved, vagy ala-
csony a D-vitamin szintje. Nagyon fontos, hogy télen 
se féljünk kivinni a babát a levegőre, hiszen ha süt a 
nap, akkor egy jó nagy séta segít feltölteni egy kicsit 
a készleteket, persze ehhez az kell, hogy legalább a 
baba arcát érje a napfény.

Ha a babánk cumisüvegből kapja az anyatejet, figyel-
jünk oda arra, hogy megfelelő etetőeszközt használ-
junk, hiszen ha az anyatejbe légbuborékok kerülnek, 
a vitaminok oxidálódnak, mennyiségük csökken, így 
a babánk is kevesebbet tud belőlük felhasználni. A  
speciális szeleppel ellátott cumisüvegeknél (ahol van 
egy hosszú, belső levegőztető szár) nem kerülnek a 
folyadékba buborékok, így az anyatejben lévő vitami-
nok is jóval nagyobb mennyiségben maradnak meg.

Ha már túl vagyunk az anyatejes 
időszakon, és átálltunk tápszerre, 
akkor a pici korának megfelelő 
tápszer kiválasztásával mi már 
gondoskodtunk arról, hogy a 
babánk a megfelelő mennyiségű 
vitaminhoz jusson.

a hozzátáplálás kezdetekor fon-
tos, hogy mindig jó minőségű, 
friss alapanyagokból készítsük 
a csemeték ételeit, és lehetőleg 
párolással, így az értékes táp-
anyagok és vitaminok jó része 
megmaradhat. Használjuk fel a 
főző- vagy párolólevet is, hiszen 
az is tartalmazza ezeket. Ha kész 
bébiételeket vásárolunk, érdemes 
elolvasni az összetevőket, hiszen 
a legtöbb esetben ezek is tartal-
maznak hozzáadott vitaminokat.

Ha annak ellenére, hogy friss és jó minőségű zöldsé-
geket és gyümölcsöket adunk a babánknak, azt érez-
zük, hogy jó lenne egy kicsit megtámogatni az im-
munrendszerét némi vitaminnal, természetesen erre 
is van lehetőség. Léteznek már csecsemőknek is ad-
ható vitaminkészítmények, de a legtöbb multivitamin 
1 éves kor felett adható. Fontos, hogy ne döntsünk 
egyedül, ha szeretnénk a babánknak vitaminkészít-
ményt adni, mindenképpen kérjük ki a gyerekorvos 
véleményét és tanácsát, és csak akkor adjunk vita-
minpótlást a gyermekünknek, ha ő ezt javasolja.

vitaminpótlás babakorban



Magazin ár:

1.690 Ft
Magazin ár:

1.690 Ft
Magazin ár:
790 Ft

Dr. brown’s stanDarD 
cuMisüveg

Dr. brown’s zárókuPak 
stanDarD cuMisüveghez

120 Ml 250 Ml

2 Db-os

3 Db-os

A Dr. Brown’s cumisüvegek két részből álló belső 
légáramoltató rendszere jelenti a kényelmet,  a pozitív nyo-
más kialakulásával lehetővé teszi a vákuummentes etetést, 
és megelőzi a hasfájást.

Etetés közben a cumit a babád nem „szippantja” össze, a leve-
gő soha nem kerül a folyadékba, így nem buborékosodik és a 
vitaminok nem oxidálódnak. Csökken a gázképződés, a buká-
sok száma, a hasfájás, és kevesebb lesz az álmatlan éjszaka is. 
a Dr. Brown’s cumisüvegek BPa, PVC és ftalát mentesek.

Magazin ár:

1.490 Ft

60 Ml

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.

a standard Dr. Brown’s 
cumisüvegekkel kompatibilis. 
Egységár: 263,3 Ft/db

a standard Dr. Brown’s 
cumisüvegekkel kompatibilis. 
Egységár: 495 Ft/dbMagazin ár:

990 Ft

Dr. brown’s stanDarD 
PótcuMi



Mam sterilizáló

Mam Learn to drink 
itatópohár 2 méretben

EtEtéS

270 ml190 ml
puha ivócsőr: könnyű váltás a szop-
tatásról vagy a cumisüvegről a po-
hárra. a szelep szorosan zár, ha 
nem használják és a babák könnyen 
tudnak inni belőle. könnyen fogható 
az innovatív, középen összeszűkülő 
formának köszönhetően.

- 6 üveget tud sterilizálni 5 perc alatt
- a termékek a zárt sterilizátorban  
  24 óráig sterilek maradnak
- nagy teljesítmény 2 szinten
- lecsöpögtető funkcióval
- a legtöbb mikrohullámú  
  készülékbe belefér
- fogóval van ellátva a fertőtlenített  
  alkatrészek kivételére és szerelésére

Magazin ár:
5.990 Ft

Magazin ár:
1.290 Ft Magazin ár:

1.490 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.

10

a ComfortFit™ szívófej pontosan illeszkedik, ezért 
hatékonyabb. közvetlenül a cumisüvegbe fejhet, ter-
mészetes hullámvonalú etetőcumija segít fenntartani 
a bevált szoptatási módot. Easy Express™ ergonomi-
kus, könnyed kar. 

EGySZErű, könnyű haSZnálat, 
tisztítás és összeállítás.

Stimuláló ÉS fEjő 
MóD a nagyobb 
teJleaDásért

Most együtt:
11.990 Ft

Japán technológia, két választható fázissal:
1. Stimuláló fázis - kis szívóerejű, rövid, gyors 
szívás, beindítja a tejadó reflexet.
2. Fejő fázis – lassabb, mélyebb, ürítő szívások a 
maximális tejleadás érdekében.

Lansinoh 2 fázisú 
kézi mellszívó

+ 1 Ft-ért 160 Ml-es 
cumiSüvEGGEl kapható!





válaszd a dr. benny orrszívó szettet, mert:

Nagyon fontos beazonosítani az influenzát olyan 
hamar, amilyen hamar csak lehet, hogy az or-
vosod felírhassa a szükséges antivirális szereket, 
melyek csökkentik az influenza igencsak kelle-
metlen hatásait, s lerövidítik az időtartamát is. 
Ezek a gyógyszerek akkor hatnak a legjobban, 
ha a fertőzés kialakulása utáni 48 órán belül el 
is kezdik szedni. Meg tudjuk előzni velük a ko-
molyabb szövődmények – mint pl. a tüdőgyul-
ladás – kialakulását. A magasabb egészségügyi 
kockázattal rendelkezők esetében (idősebbek, 
legyengült szervezetűk stb.) ez a kezelés jelent-
heti a különbséget az influenza közepes vagy 
komoly (kórházi kezelést igénylő) lefolyása közt.

Ha úgy gondolod, hogy az influenza tü-
neteivel rendelkezel, akkor mielőbb je-
lentkezz orvosodnál, aki fel tudja írni ne-
ked a szükséges speciális gyógyszereket. 
Néhány tünet tekintetében a megfázás és az inf-
luenza nagyon hasonló tud lenni, csak a tünetek 
mértékében van különbség. De vannak más tü-
netek, melyek csak az influenzára jellemzők, s 

ezek alapján aránylag könnyen beazonosítható 
minden esett.

Az alábbi téNyEk (FACtS) – melyeket egy 
kis angol nyelvismerettel könnyedén meg lehet 
jegyezni – egyszerűen eldöntik, hogy influenza 
vagy megfázás, amivel szemben állunk:

A csöpögő orr, a kaparó torok és a rekedtség 
a megfázásra jellemző, míg a hányinger vagy 
hányás a legtöbb esetben csak gyomorrontást 
jelez. Van, aki azt mondja, hogy az influenza tü-
netei úgy jelentkeznek, mintha valaki felkapcsolta 
volna a villanyt. Hirtelen megnyilvánuló érzés, 
mintha rád esett volna egy tonna tégla. Ha így 
jelentkeznek a tünetek, jó eséllyel influenzás vagy. 

      Svábhegyi gyógyintézet - www.svabhegy.eu

influenza

F – fever               láz 
A – aches              fájdalmak 
C – chills              hidegrázás 
t – tiredness         fáradtság 
S – sudden onset    a tünetek gyors kialakulása   

Használjuk a tényeket (vagyis 
az angol FaCts betűszót) annak 
eldöntésére, hogy mivel állunk 
szemben. mit teszel, ha gyer-
meked azt mondja neked, hogy 
nem érzi jól magát, fáradt, folyik 
az orra, s a tetejébe még köhög 
is? hogyan tudod eldönteni, hogy 
influenzával, vagy egy sima meg-

fázással állsz szemben?

Bárhova elvihető a nagy kapacitású 
akkumulátorának köszönhetően

Hatékony és erős a szívóereje

Egyszerűen tisztítható

USB-ről tölthető

Orvostechnikai minősítésű eszköz

Kedves figurája játékká teszi az orrszívást

további információ: www.drbenny.hu

megfázás?





14 utAzáS

mikortól érdemes síelni menni a babával?

Erre nincs igazából bevett válasz, mert minden család és gyerkőc más, de érdemes néhány szempontot 
figyelembe vennünk. Első gyerkőccel hármasban nem érdemes addig síelni indulni, amíg elég idős nem lesz 
ahhoz, hogy lécet adjunk a lábára, mert addig mindig keresnünk kell olyan elfoglaltságot, ami őt is leköti, 
amíg az apuka/anyuka élvezi a síelést. Ez sok esetben nem igazán könnyű, főleg, ha még igényli hosszú 
távon a szülők társaságát, mert így még a játszóházban sem lehet hosszabb időre magára hagyni. Ameny-
nyiben nagyobb családdal vagy barátokkal indulunk el, akkor ettől nem kell félni, mert a csapatban biztos, 
hogy lesz olyan, aki szívesen tölti velünk és a babával az időt, amíg a többiek kikapcsolódnak. 

A BABA SzüLEtéSE utáN Az utAzáSok VALAHogy SokkAL BoNyoLuLtABBNAk tűN-
NEk. pEDig ELőttE iS MiNDig töMött BőRöNDDEL, FELkéSzüLVE iNDuLtuNk EL A 
HoSSzABB utAkRA, áM Egy gyERkőCCEL Az EgéSz Még koMpLikáLtABBá VáLik. 
Még Egy NyARALáSRA iS HoSSzú LiStáVAL kELL kéSzüLNi, NEMHogy így téLEN. 
FőLEg, HA NEMCSAk kikApCSoLóDNi, HANEM ESEtLEg SíELNi iS SzEREtNéNk MENNi 
A CSALáDDAL. NEM LEHEtEtLEN küLDEtéS Ez, CSAk jóL át kELL goNDoLNi A Fog-

LALáS éS Az iNDuLáS ELőtt A tEENDőkEt. 

síelés a babával!



hogyan készüljünk rá?
Mindenképpen írjunk listát indulás előtt, hogy 
mire lehet szükségünk. különösen ügyeljünk 
arra, hogy a sport- és a babafelszerelés ne ma-
radjon otthon, mert azt nagyon nehéz pótolni, 
főleg egy világtól távol eső síparadicsomban. Nem 
kell a legrosszabbra gondolni, de fontos, hogy fel-
készüljünk arra is, ha a babával történik valami. 
tegyünk be az életkorának megfelelő gyógyszere-
ket, és mindenképpen jegyezzük fel jó előre, hogy 
kihez fordulhatunk, ha valami gond van, hol a 
legközelebbi kórház vagy orvosi rendelő. készül-
jünk játékokkal, amik lekötik a figyelmét és már 
az utazás előtt kezdjük el hozzászoktatni az uta-
zóágyban alváshoz – a délutáni szunyókálás erre 
a legjobb alkalom – hogy ne az idegen helyen 
kelljen ezzel is megismerkednie. 

Nagyobb gyerekek esetén érdemes jóval indulás 
előtt beíratni egy síiskolába, hogy már az érkezés-
kor is együtt lehessen élvezni a síelés és a hó örö-
mét. a síiskolában megtanulják a gyerekek, hogyan 
tudnak biztonságosan megállni, mit tegyenek, ha 
nehezebb pályán kell közlekedniük, és kapnak egy 
biztonságérzetet a havas tájon. Már hároméves 
kortól be lehet íratni a gyerkőcöket, akik ezt igazán 
tudják élvezni, hisz játékos formában tanulják meg 
ezt az új, izgalmas mozgásformát. 

indulás előtt érdeklődjünk a szálloda felszereltsé-
géről, hogy ne kelljen felesleges holmit magunkkal 
vinnünk. Ilyen utazások alkalmával jó, ha bababa-
rát szálláshelyet keresünk, mert itt nagyobb esély-
lyel tudnak nekünk segíteni, ha valamire szüksé-
günk lenne. Előnyös, ha van wellnessrészleg, mert 
a babák nagyobb része szereti a vizes foglalko-
zásokat, így velük együtt tudjuk élvezni a síelés 
után a medence adta lehetőségeket. Sőt, így rossz 
idő esetén is van garantált szórakozásunk.

kisebb gyerkőccel érdemes közelebbi úticélt vá-
lasztani, főleg, ha autóval utazunk, mert elég 
nehéz hosszabb időre lekötni a kicsik figyelmét, 
és ettől nyűgössé válhatnak. A legkisebbek ese-
tén pedig szigorúan ügyeljünk arra, hogy 1-2 
óránként álljunk meg az autóval, és vegyük ki 
a babát a hordozóból, hogy a gerince ne kapja  
folyamatosan a terhelést.

Magazin ár:
29.990 Ft

caretero sPort turbo 
biztonsági ülés
- 9-25 kg-ig használható
- oldalütközés elleni védelem
- menet közben is 6 pozícióba dönthető
- állítható övmagasság
- 5-pontos biztonsági öv
- központi övfeszítő
- párnázott, puha váll- és lágyékvédő
- kivehető fejszűkítővel ellátva
- a huzat levehető, mosható

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.
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nania beone aniMals 
bébihorDozó

Disney cosMo autósülés

Magazin ár:
11.990 Ft

Magazin ár:
21.990 Ft

- 0-13 kg-ig használható
- puha párnázott belső rész
- hárompontos biztonsági öv
- központi övfeszítővel 

- 0-18 kg-ig használható
- az autósülés több fokozatban dönthető
- ülésszűkítő és fejszűkítő
- kitűnő csípő-, oldal- és fejvédelem
- 5 pontos biztonsági öv
- vállpánton állítható övfeszítés
- a váz dupla héjszerkezetű
- levehető és mosható huzat



nania beline aniMals 
autósülés

Disney beFix autósülés

Magazin ár:
11.990 Ft

- 15-36 kg-ig ajánlott autósülés
- a háttámla felveszi az autó ülésének dőlésszögét
- a fejtámla magassága több fokozatban állítható
- ülésmagasítóként is használható
- a huzat levehető és mosható.

- 9-36 kg-ig használható
- vállpánton állítható övfeszítés
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla
- levehető huzat

Magazin ár:
14.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.



izi MoDuLAR i-SizE BáziStALp: 

Egységes és megfelelő stabilitást nyújtó alap, mind a hozzá tartozó babahordozóhoz, 
mind a később használatos gyermeküléshez. Csak hagyd az autóban a bázistalpat, a 
babahordozót és az ülést pillanatok alatt, egy mozdulattal csatlakoztathatod.

izi go MoDuLAR i-SizE:  

a Modular babahordozója, amely egyszerre nyújt maximális védelmet és meg-
nyugtató kényelmet a babának egyéves korig vagy 75 cm-es magasságig. a maxi-
mális kényelmet a beépített uV-szűrős, de légáteresztő napellenző, a biztonságot 
pedig a megnövelt oldalvédelem nyújtja. 

izi MoDuLAR i-SizE üLéS:  

pillanatok alatt csatlakoztathatod a bázistalphoz, így rendkívül könnyű ki- és besze-
relni. Amíg a csemete kicsi, használd az ülést menetiránynak háttal, majd egyszerű-
en fordítsd menetirány felé, ha már nagyobb a gyermek (legalább 88 cm magas)!

i-SizE, A BiztoNSágoS SzABVáNy:  

Európai szabályozás a biztonsági gyermekülésekre vonatkozóan. Az i-Size ülések-
nek terhelési tesztet kell teljesítenie és olyan előírásoknak kell megfelelnie, ame-
lyek növelik a gyermek biztonságát az autóban egy baleset esetén. a szabvány a 
legtöbb iSofix-es autóval kompatibilis.

VARiáLHAtóSág:  

ugyanazzal az alappal használható a babahordozó és az ülés. az ülést használhat-
juk menetirány szerint és azzal ellentétesen is. Ha az autóban hirtelen több helyre 
van szükség, egy mozdulattal eltávolítható bármelyik modul.

kAttiNtSD BE éS iNDuLHAttok:  

A bázistalp az iSofix pontokhoz csatlakozik, az ülés és a hordozó pedig a bázis-
talphoz. a ki- és a beszerelés minden esetben egy-két mozdulat. a babahordozó-
nál sem kell az autó biztonsági övével bíbelődni az utazás előtt és után!

Bemutatkozik a  
BeSafe iZi modular

Skandináviában a tudatosság és a biztonság az első. Ennek megfelelően a 
BeSafe megalkotta az izi Modular rendszert, amely egymással kompatibilis 
blokkokra épül. a rendszer része egy bázistalp és az arra csatlakoztatható 
babahordozó és gyerekülés. 

a rendszer segítségével egységesíthetjük kisgyermekünk biztonsági ülését 
a még meg nem született kistestvér babahordozójával, majd az ő ülésével.

az ülés biztonsági övét minden esetben használjuk!



Ferrari i-Max black autósülés

Magazin ár:
25.990 Ft

nania toPo aniMals Magasító

Magazin ár:
3.590 Ft

- 25-36 kg-ig használható
- kényelmes, anatómiailag jól kialakított ülésmagasító
- minden 3 pontos biztonsági övvel rendelkező  
  kocsiba beszerelhető

bESafE babafiGyElő tükör

Magazin ár:
2.290 Ft

a tükröt a hátsó ülés fejtámlá-
jára erősítheted, így könnyedén 
kommunikálhatsz gyermekeddel, 
és a visszapillantó tükrödből lát-
hatod minden mozzanatát anél-
kül, hogy vezetés közben hátra 
kellene fordulnod. 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.

a 9-36 kg-ig használható Ferrari autósülés könnyen és egy-
szerűen rögzíthető az autó hátsó ülésén a 3 pontos bizton-
sági övvel. A fejtámlát és az autósülés dőlésszögét egyszerű-
en be tudjuk állítani a gyermekünk méretéhez. 
a Ferrari autósülés növeli gyermekünk komfortérzetét a 
kényelmes fejtámla, az oldalsó kartámlák és a vállpárnák se-
gítségével. az autósülés saját 5 pontos biztonsági öve védi 
gyermekünket. Szélesített fejtámlája és erősített kialakítása 
miatt még biztonságosabb. Huzata kézzel mosható.
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caretero siMPlo utazóágy

caretero Matrac  
utazóágyba

Magazin ár:
5.990 Ft

- könnyen kezelhető, praktikus utazóágy
- biztonsági zárral, mely meggátolja a kiságy 
  váratlan összecsukódását
- az egyik végén búvónyílás, a másik végén tárolózseb
- fékezhető kerekek
- az utazóágy teherbírása: 15 kg 

- hordozható utazóágybetét
- a huzat levehető, mosható
- praktikus táskával
- 5,5 cm vastag
- 60 x 120 cm

aJánlott Fogy. ár:
15.990 Ft



Magazin ár:
99.990 Ft

a CSomag tartalma:
- mózeskosár
- sportülés
- autós babahordozó
- bevásárlókosár
- pelenkázótáska pelenkázólappal

termékleíráS:
- esernyő alakúra csukható,  
  alumínium váz
- megfordítható sportrész
- külön tolókar
- lágy rugózás elöl és hátul
- 4 pozícióba állítható háttámla
- fixálható bolygókerekek elöl
- szinkronizált fék hátul
- levehető kapaszkodó
- megerősített ülés
- 5 pontos biztonsági öv
- bevásárlókosár
- a mózeskosár kupolája és    
  lábzsákja könnyen áttehető  
  a sportrészre 

0-36 HóNaPos BaBák 
SzáMáRA AjáNLott 

MultIFuNkCIós  
BaBakoCsI

caretero Matrac  
utazóágyba

Cam ComBi triS BaBakoCSi
Olasz minőség szuper áron

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.
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Létrejöttét tekintve a normális beszédfejlődés velejárója 
az, amikor a 2-3 éves gyermekek, amikor birtokba veszik 
a nyelvet, 75%-ban általában néhány hétig nem képe-
sek folyamatosan beszélni. A gyermekek megfelelő üte-
mű fejlődése, a környezetük nyugodt, türelmes, elfogadó 
és megértő, kiegyensúlyozott reakciói mellett a jelenség 
általában magától elmúlik. Azonban, ha a szülők türel-
metlenek, megijednek gyermekük „szaggatott beszéde” 
hallatán, s ezt az ijedtséget, s aggodalmat a gyermekek 
látják szüleik arcán, akkor ez „egyfajta ragasztóként” hat, 
s „nem engedi el” az egyébként normális, akadozó beszé-
det, amikor már képes a gyermek a folyamatos beszédre, 
s így lehet az „élettani akadozó beszédből” valódi dadogás. 

A gyermekben feltételezhetően a következő mechaniz-
mus játszódik le: szeretne megfelelni szülei elvárásának, 
ha a szülei részéről azt tapasztalja, hogy kétségbeesnek, 
amikor nem tudja folyamatosan kiejteni a szavakat, ő is 
megijed, félni fog. attól fél, hogy nem elég ügyes, okos, 
nem elég jó. Ezért egy idő után már akkor is fél, amikor 
csak elképzeli, hogy beszéd közben megakadhat. Ennek 
a félelemnek a hatására kialakul egy „ördögi kör”: mely-
ben a gyermek részéről az első „spontán” megakadások 
félelmet generálhatnak a szülőben, melyet, ha a gyermek 
észlel, félelmet, szorongást idézhet elő, melynek hatására 
megakadások jelenhetnek meg a beszédében, és ha ez 
ismétlődik, akkor kialakulhat a valódi dadogás. A dado-
gás beszédben megjelenő tünetei a megakadások mellett, 

Morzsák  

a dadogás olyan pszichoszomatikus zavar, melynek egyik 
jellegzetes fő tünete a beszédet érinti, mikor a beszéd fo-
lyamatossága megszűnik, s a dadogó nem, vagy nehezen 
tudja elkezdeni a beszédet, esetleg görcsösen elnyújtja a 
kezdő hangot, vagy leggyakrabban a szavak elején álló 
hangot, szótagot, ritkábban az egész szót megismétli. 
Előfordulási gyakorisága társadalmunkban 1%, és három-
szor gyakrabban jelenik meg a fiúknál, mint a lányoknál, 
feltételezhetően a nemi különbségek miatt. kialakulása 
30%-ban az intézményváltással esik egybe, s a gyerme-
kek 4 éves koráig a fele, 6 éves korig a 75%-a, 12 éves 
korig általában 100%-ban megjelenhet. 

a dadogásról

hogy gyakran használnak töltelékszavakat pl.: na, 
szóval, mondjuk, háát, ééés, izé, tudod, stb. lég-
zési nehézségek lépnek fel, járulékos tünetként 
pl.: önkéntelen mozgások, céltalan szemmozgá-
sok, izomremegés, tenyérizzadás, elpirulás stb. 
akaratlagos mozgásokat a dadogók tudatosan 
alkalmaznak azért, mert úgy gondolják, segítsé-
gükkel könnyebben át tudnak jutni a görcsön pl.: 
a kar lendítése, lábbal dobbantás stb. akaratla-
nul együttmozgások jelenhetnek meg pl.: a szem 
becsukása, homlok ráncolása, a száj különböző 
mozgásai, de ezek kiterjedhetnek a kézre, lábra 
és az egész testre is. 

Az előzőekben leírtak olyan kellemetlen élmé-
nyekhez juttathatják a dadogót, hogy félelem 
alakul ki benne mindennel, mely a beszéddel 
kapcsolatos, és arra kényszeríti őt, hogy kerülje 
a beszédhelyzeteket. így a gyermekek nem sze-
retnének óvodába, iskolába és játszótérre menni, 
később, felnőttként pedig nem szívesen mennek 
bevásárolni, nem szeretnek idegeneket megszó-
lítani stb. A létrejövő, kialakuló félelem olyan 
erős is lehet, hogy az egyén szinte lebénul, nem 
bír megszólalni, s emiatt elveszítheti kontaktusát 
a beszélgetőpartnerével, környezetével. 

Suhajda zoltán - Családcentrum Alapítvány 
www.csaladcentrum.hu



badabulle zenélő és világító éjjeli Fény

a badabulle termékeket keresd a bababoltokban!

a badabulle világító és ze-
nélő éjszakai fénye ebben 
kivetített képével elvarázsol-
ja, míg 9 választható altató-
dalával meg is nyugtatja az 
alvásra készülő csemetét. 
időzítő funkciójának segít-
ségével beállíthatjuk, hogy a 
dallamok és a vetítés mikor 

kapcsoljon ki. 

nagyobb gyermekek esetén a badabulle vi-
lágító és zenélő éjszakai fény képes az mP3-
lejátszásra, így akár a kedvenc meséjét is ki 
tudjuk választani a gyerkőcnek az elalváshoz. 
Használata akár újszülött kortól ajánlott. a 
készülék 3 db lr6 aa elemmel működik, ami 

nem tartozéka a terméknek. 



24 Vásár

babyono hőálló üvEG cumiSüvEG

Magazin ár:
1.990 Ft

Magazin ár:
1.790 Ft

Magazin ár:
1.490 Ft

- műanyag, kézi orrszívó
- újszülött kortól használható

babyono 
orrszívó

A Baby ono üveg cumisüvegek magas minőségű 
boroszilikát üvegből készülnek, amelyek ellenállnak a 
nagyon magas és az alacsony hőmérsékletnek is. át-
látszó, könnyű cumisüveg több méretben és színben.

babyono kézi Mellszívó

Magazin ár:
3.990 Ft

- BPa-mentes anyagból
- kényelmes, ergonomikus kialakítású
- diszkrét kialakítás
- könnyen össze- és szétszerelhető

széles nyakú 
240 Ml-es

széles nyakú 
120 Ml-es

stanDarD 
240 Ml-es

stanDarD 
120 Ml-es

Magazin ár:
1.590 Ft



Magazin ár:
590 Ft

Magazin ár:
790 Ft

elDobható bugyi 
(5 Db-os) 
- szülés után praktikus és higiénikus viselet
- kényelmes derékrész
- M, l, Xl méretben kapható
- 5 db/csomag
- egységár: 158 Ft

- műanyag, kézi orrszívó
- újszülött kortól használható

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.

babyono
manikűrkÉSZlEt
- többrészes készlet körömcsipesszel, 
  körömreszelővel és biztonsági ollóval
- fiús és lányos színben kapható

Magazin ár:
990 Ft

tIPP: orrszívás 
előtt néhány perc-
cel érdemes a vá-
ladékot fellazítani 
speciális orrcsep-
pel vagy tenger-
vizes orrspray-vel, 
mert így köny-
nyebb eltávolítani. 



katiCa jelmez – 
az állatokat kedvelőknek

az örök kedvenc állatjelmezekkel nem igazán lehet 
mellélőni, a mesék hatására a gyerekek igazán sze-
retnek a kedvenc szereplőik bőrébe bújni. Nincs ez 
másként a Bogyó és Babóca párossal sem, akiknél a 
katicalány jelmezét tudjuk a legegyszerűbben otthon 
elkészíteni. Nem kell hozzá más, csak egy fekete torna-
dressz, balerina cipő és egy óriási piros karton. Vágjuk 
ki a kartonból a szárnyakat, majd fekete papír segít-
ségével ragasszunk köröket a kartonra. gumi segítsé-
gével rögzíthetjük a szárnyakat, és már indulhatunk 
is bulira. 

Cowboy jelmez –  
vagány típusoknak

A western jelmezek mindig menők a gyerekek kö-
rében, főleg, ha a csemete szereti a toy Story című 
filmet. Ezt is viszonylag egyszerűen el tudjuk otthon 
készíteni, csak egy kockás ingre, egy kendőre és egy 
kis kalapra van szükségünk az elkészítéshez. 

Clark kent – 
supermaneknek

Igaz, hogy ehhez a jelmezhez már vásárolnunk kell 
egy superman emblémával ellátott pólót, de ga-
rantált a siker. Ezenkívül már csak egy elegánsabb 
nadrágra van szükség és egy ingre, amit úgy kell 
ráadnunk csemetére, hogy a Superman S-betűje ki-
látsszon alóla. 

audrey HePburn –  
balerináknak

Ha szeretjük a tütüszoknyákat, akkor lehet a kislá-
nyunk balerina fehér tornadresszben, kis konttyal 
és csini balerinacipőben, de esetleg választhatjuk 
ugyanezt a kombinációt fekete színben is, ami-
hez egy nagy napszemüveget biztosítva garantált 
Audrey Hepburn lesz belőle.

betörő jelmez –  
az egész családnak

Ha nemcsak a babát szeretnénk beöltöztetni, hanem 
mi magunk is szívesen bújnánk jelmezbe, akkor a 
betörő jelmez nagyon egyszerűen elkészíthető. Vá-
sároljunk a család minden tagjának fekete nadrágot, 
csíkos felsőt és igazi betörős, fekete sapkát. Ehhez 
már csak készítenünk kell álarcot, és nagy fekete le-
pelből vagy lepedőből összecsomóznunk egy zsákot, 
amit kitömhetünk szivaccsal vagy esetleg újságpa-
pírral, és így már tökéletes rablócsaládnak fogunk 
tűnni.

farsangi jelmezötletek
Farsang közeledtével már a bababoltokban 
is lehet nagy választékban jelmezeket kölcsö-
nözni és vásárolni, de ha ennek ellenére úgy 
gondoljuk, hogy elég kreatívak vagyunk, és 
magunk szeretnénk megoldani a baba öltö-
zékét, akkor néhány otthoni kellékkel igazán 
ügyes ruhákat készíthetünk.



mindenütt, ahol csak baba van

Bőrnyugtató popsikrém 
tégelyes 200 ml 

(cinkoxid és pantenol)

MAGAZIN ÁR: 
1 990 Ft

Hintőpor 150 gr 
(rizskorpával)

MAGAZIN ÁR: 
1 090 Ft

Gyengéd törlőkendő
 TRIPACK (3x72 db) 

 (Aloe Vera és Kamilla kivonattal)

MAGAZIN ÁR: 
1 990 Ft

Újszülött 
Fürdető & Sampon 

500 ml 
semleges pH7

MAGAZIN ÁR: 
1 690 Ft

Könnymentes 
fürdető & sampon 

750 ml 
(körömvirággal)

MAGAZIN ÁR: 
1 690 Ft

Mindenutt, ahol csak baba van, 
          ott a legfinomabb illatu a vilag.



Magazin ár: 
690 Ft

Magazin ár: 
89 Ft

Magazin ár: 
3.990 Ft

bel baby 
Melltartóbetét 
(30 Db-os)

aquella antibacterial 15 
db-oS nEdvES törlőkEndő

aquella kiDs baby 60  
Db-os, kuPakos neDves 
törlőkEndő  

Dr. brown’s stanDarD 
cuMisüveg szett

- rögzítőszalagok a biztonságos használat érdekében
- extra puha, nem szövött borítás
- különleges nedvszívó cellulóz mag
- légáteresztő
- egységár: 23 Ft/db

a Dr. Brown's cumisüvegek segítségével csökken a gáz-
képződés, a bukások száma, a hasfájás, és kevesebb lesz 
az álmatlan éjszaka is.

a Dr. brown's cuMisüvegek bPa, 
Pvc és Ftalát Mentesek.
A csomag tartalmaz 1 darab 120 ml-es standard méretű 
cumisüveget, 1 db 240 ml-es standard méretű cumis-
üveget, 2 darab L2-es etetőcumit, 1 db tisztítókefét.

- nedves babatörlő kendő
- gyengéden és hatékonyan tisztítja a babák bőrét
- alkoholmentes
- nem okoz irritációt vagy allergiás reakciót
- klinikailag tesztelt
- könnyen használható
- praktikus csomagolásban
- egységár: 6,15 Ft/lap

aloe vera 
és sensitive 

változatban

- védelmet nyújt a baktériumok ellen
- higiénikus otthon, az iskolában, 
  a játszótéren, az óvodában 
  vagy a kórházban
- anyaga nagyon puha, jó minőségű
  gyapjúszerkezet,  
  nem tartalmaz festéket
- az egész család használhatja
- egységár: 5,93 Ft/lap

leMon és Menthol illattal

28 Vásár

Magazin ár: 
369 Ft





30 aktuálIs

lányos apának lenni

lányos apaként az a tapasztalatom, hogy egész 
más dimenziókat nyit meg egy ilyen családi kö-
telék. amikor az apák gyermeket terveznek, sok 
helyről hallom, hogy hú, az első gyerek minden-
képpen fiú legyen, hogy továbbvigye a nevet, 
meg hát a fiú az mégiscsak fiú. Amikor egy fiú 
serdülőkorba ér, akkor sok apa a csajozásokat 
is már úgy éli meg, hogy „ez az fiam, gyűjtsd 

csak a skalpokat, igazi férfi lesz belőled”, a másik 
oldal nyilván nem feltétlenül örül ennek. Viszont 
nagyon szép lecke volt nekem például, amikor 
leányom született, és egészen más érzéseket, 
más hozzáállást váltott ki ez belőlem is. igaz, én 
sosem voltam az a fiút-mindenekelőtt-apajelölt, 
az egészség volt természetesen az első szem-
pont, de amikor megtudtam, hogy lány lesz, 

AMikoR CSALáDBAN, gyERMEkBEN goNDoLkoDuNk, AkkoR AkARVA AkARAtLANuL iS A 
NEMi SzEREpEkRőL HAjLAMoSAk VAgyuNk SztEREotípiákBAN goNDoLkoDNi. EgyMáSt 
ERőSítVE BESzéLüNk ANyA-LáNyA áS ApA –FiA kApCSoLAtokRóL. pERSzE Ez RENDjéN 

iS VAN, HA Egy ANyáNAk LEáNyA VAN VAgy Egy ApáNAk FiA, AkkoR MiNDENki A SAját 
NEMiSégét iS MEgéLi iLyENkoR, éS kERESi A gyERMEkBEN ANNAk CSíRáit.

DE HáLiStENNEk Az éLEt NEM iLyEN EgySzERű, éS éRDEkES SzituáCiókAt SzüL Az 
éLEt AkkoR, AMikoR A SzüLő-gyERMEk ViSzoNy ELLENtétES NEMEN ALApSzik. A 

FiúS ANyák iS MEgéRNEk Egy MiSét, DE MA Egy kiCSit A LáNyoS ApASágot VESz-
Szük góRCSő ALá, MERt RENgEtEg izgALMAt tARtogAt Ez iS.



azért átvillant nekem is pár sztereotípia az 
agyamon: 1. az édesanyjával sokkal jobb kap-
csolata lesz, csak azért mert lány. 2. Mennyire 
fog tőlem messze állni, csak azért mert lány? 
3. tele lesz a lakás rózsaszín meg hellokittys 
cuccokkal, amitől elképesztően fáztam.

aztán elindult a közös életünk, és az minden-
re rácáfolt. a viszonyunk egyáltalán nem attól 
függ, hogy fiút vagy lányt kaptunk a sorstól. A 
lakás meg persze tele van rózsaszínű dolgokkal, 
amit az elején szigorúan tiltottam még a nagy-
szülőknek is. Egy ideig becsülettel kitartottam, 
de aztán megtörtem. természetesen az a gyö-
nyörű szempár tört meg, amiben elképesztő 
boldogságot lát az ember akkor, ha olyan játék, 
ruhadarab vagy egy olyan élmény tulajdonosa 
lesz a lányom, amire igazán vágyott. gondolom 
nem vagyok egyedül azzal az érzéssel, hogy mi-
kor ő megszületett,  akkor szépen átkapcsoltak 
a fejemben egy nagy kapcsolót: mától nemcsak 

férfi, hanem ApA vagy. Ez azóta is így van, és az 
ember mindig a legjobbat akarja a gyerekének.

sokat tanulhatnak az apák a lányoktól. Megtalál-
hatják a saját finomabbik oldalukat. Ne hazud-
junk magunknak uraim, mindenkinek van ilyen. 
Egy férfi nem csak torzonborz kőszikla, hanem 
persze érzelem és légiesség is, amit egy lány a 
családban remekül meg tud mutatni nekünk. Jó 
kis önismereti tréning egy gyerek felnevelése, de 
ha ellenkező nemű a gyerek, akkor még nagyobb 
az elénk tartott tükör.

Férfitársaim, akár gyermekáldás előtt vagyunk, 
akár már köztünk van az új földlakó, ne retteg-
jünk a lányoktól. életünk legnagyobb kalandjába 
vágunk velük, és a nevelésük mellett hagyjuk, 
hogy egy kicsit ők is tanítsanak minket, hogy 
saját magunkat is jobban megismerhessük. 

Bella Levente - műsorvezető, énekes

A BELtupp kiEgéSzítő BiztoNSági öV A 
15-36 kg kAtEgóRiájú üLéSEk 5 poNtoS öV-
RENDSzERéNEk HiáNyát HiVAtott pótoLNi.

Beltupp  
kiegészítő biztOnsági öv

A MEgFELELő üLőpozíCió BiztoSítáSá-
VAL NöVELi gyERMEkE BiztoNSágát.

köNNyEN BESzERELHEtő, HASzNáL-
HAtó éS áLLítHAtó Az AutóBAN.

CéLjA A gyERMEk BiztoNSágoS, ké-
NyELMES éS FüggőLEgES pozíCióBAN 
tartása. 

A beltUpp kiegészítő biztOnsági 
övet keresd A bAbAbOltOkbAn!



32 aktuálIs

ÚJ ÖKO Zsebes 
Rugalmas hordozókendő : 

tökéletesen puha ölelés, újszülött 
kortól egészen 8 kg súlyig.

ÚJ ÖKO Állítható 
Kendős  Csatos babahordozó: 

kényelmes, egyszerű, biztonságos 
megoldás újszülött kortól egészen 
1,5 éves korig.

nandu

www.nandu-wrap.com

Rugalmas

hordozókendő 

Csatos

babahordozó

Babahordozók

A baba magzat kora óta fizikai összeköttetésben van ve-
lünk, ezért egy újszülött baba természetesen ösztönös igé-
nye az állandó testkontaktus. 

A pocakbeli gömbölyűsége születése után is jó ideig meg-
marad. Finoman figyeljünk arra, hogy ez a gömbölyű álla-
pota, akkor is meg tudjon maradni, ha le- és felvesszük őt. 
Felvételnél a tarkóját, hátát támasszuk egyik kézzel, majd 
kicsit magunk felé fordítva a másik kezünkkel a popójánál 
ölelve emeljük fel, támasszuk meg. a baba gyengéd érin-
tése, mozgatása nyugtatólag tud hatni minden babára, és 
nagy segítség a nyugtalanabb és nyűgös időszakban.

Minden szülő tapasztalja, hogy a babája ölbe kéredzkedik. 
óriási lehetőség a hordozás, mert a megfelelő eszközben 
való hordozással nem fárasztjuk ki magunkat, nem nyűg a 
gyermekkel való együttlét. a baba megkapja a testközelsé-
get, a vágyott biztonságot és nyugalmat, mi pedig tehetjük 
a dolgunkat.

Hordozós ölelésben magunk felé fordulva a baba védelem-
ben van. Bármilyen zaj, erős fény, a sok ember stresszt 
okozhat neki. Hordozás közben el tud bújni a stresszhatások 
elől és könnyen elalszik, mert biztonságban érzi magát. A 
járás, ringató mozgás nyugtatólag hat a babára. 

Hordozva a baba testét, idegrendszerét ingerek érik, ami 
pozitívan hat a mozgásfejlődésére és az agy fejlődésére. 
Magunkon hordozva szinte erőlködés nélkül megadhatjuk 
neki a figyelmet, a közelséget, a biztonságot, a ringatást és 
a lehetőséget, hogy elbújhasson, nyugodtan elaludhasson. 
Egy kisgyermek életében a legkritikusabb időszak az első 
egy éve, mert ez alapozhatja meg az élethez való viszonyát. 
A testközelben lévő babák a tapasztalatok szerint nyugod-
tabbak, kiegyensúlyozottabbak, érdeklődőbbek és önállóbbak.

Szívből kívánjuk minden szülőnek, hogy fedezzék fel milyen 
csodálatos élmény a szívünkön hordozni gyermekünket! 

GyEnGéd érintés, babahordozás

kósa kata, www.nandu-wrap.com



Magazin ár: 
19.990 Ft

Magazin ár: 
19.990 Ft

Magazin ár: 
8.990 Ft

taF toys curiosity gyM  
játSZóSZőnyEG 3 aZ 1-bEn 

taf toyS játSZóSZőnyEG  
JátékhíDDal 2 az 1-ben 

taF toys sPring tiMe  
ZEnÉlő-forGó 

taF toys travel Mobile 
ZEnÉlő-forGó 

- klasszikus zenélő-forgó  
  felhúzható egységgel
- textilborítású tartókar
- könnyen felszerelhető
- vidám színek és figurák
- újszülött kortól

- dupla méretű (100 × 150 cm)
- extra párnázat a nagybb kényelemért
- könyöklőpárnával
- zenélő labdával
- levehető játékhidakkal
- számos játéklehetőséggel:  
  rágóka, babatükör, zörgő fülecskék,  
  műanyag gyűrűk

- dupla méretű (100 x 150 cm)  
- extra párnázat a nagyobb kényelemért  
- levehető játékhidak 
- csilingelő babával (elemmel működik) 
- számos játéklehetőség:  
  babatükör, műanyag gyűrűk,  
  zörgő fülecskék  
- újszülött kortól 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.

ÚJ ÖKO Zsebes 
Rugalmas hordozókendő : 

tökéletesen puha ölelés, újszülött 
kortól egészen 8 kg súlyig.

ÚJ ÖKO Állítható 
Kendős  Csatos babahordozó: 

kényelmes, egyszerű, biztonságos 
megoldás újszülött kortól egészen 
1,5 éves korig.

nandu

www.nandu-wrap.com

Rugalmas

hordozókendő 

Csatos

babahordozó

Babahordozók

- forgó-zenélő játék  
  textilfigurákkal
- a játszott zene    
  megnyugtatólag,  
  álmosítólag hat
- feltehető kiságyra,  
  fa járókára

Magazin ár: 
6.990 Ft



fillikid CoCo tris 
multifunkCiós 

babakoCsi 

könnyen kezelhető babakocsi városi használatra. 
a szett tartalmazza a vázat sportrésszel, a mózes-
kosarat, az autós hordozót és a pelenkázótáskát.

a babakocsi jellemzői:
- lágy felfüggesztésű bolygókerekek
- nagy, hálós tárolókosár
- 4 fokozatba állítható háttámla
- az első kerekek átmérője 17 cm, a hátsóké 23,5 cm
- a mózeskosárhoz is tartozik lábzsák

Újdonságaink neked!

a mostani számunkban sze-
retnénk neked bemutatni 
néhány olyan különleges 
terméket, amik Újdonságok 

a magyar piaCon!

a touch and Help informatív 
karkötő segítségével biztonságban 
tárolhatja saját és gyermekének 
adatait. 

mikor lehet rá  
szükség?

- baleset esetén
- orvosi adatok tárolásakor
- elveszett gyermek vagy elkó- 
  borolt személy azonosításákor
- várandósoknak a kórtörténet  
  tárolásakor

a touch and help 
karkötő jellemzői:
- villámgyors üzembe helyezés
- strapabíró, víz- és ütésálló
- folyamatosan hordható, haszná- 
  lata nem káros az egészségre
- nem kell tölteni
- 0-99 éves korig ajánlott
- bárhol használható
- 3 azonosítási mód: NFC   
  (okostelefonnal összeérintésre  
  megjeleníti az adatot),  
  Qr kód és kézírás
- ingyenes regisztráció és  
  rendszerhasználat

a fillikid Coco tris babakocsit  
keresd a bababoltokban!

további információ a  
Qr kódot beolvasva vagy a  
www.touchandhelp.com 
oldalon!

touCh and help
informatív karkötő



könnyen beállíthAtó
A fej- és háttámla magassága egyszerűen állítható mindkét 
oldalról a szinkronizált funkció segítségével. 

egyszerű beszerelés
Az izi up ülést könnyű beszerelni, és elkerülhető a nem meg-
felelő használat úgy, hogy nincs rajta felesleges övvezető.

Alvó pOzíció
Az izi up ülést két alvópozícióba állíthatja a gyermeked akár 
önállóan, saját magának a fogantyúk segítségével.

A BESAFE izi up X3 iSoFiX gyEREküLéS 15-36 kg-ig HASz-
NáLHAtó. BEkötéSi iRáNy: MENEtiRáNy SzERiNt. RögzítéS  
MóDjA: iSoFiX RENDSzERREL/3 poNtoS BiztoNSági öVVEL.

izi Up isOfix X3  
most védőhuzattal

legnépszerűbb  
isOfiX ülésünk

Most együtt:
64.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.

a fillikid Coco tris babakocsit  
keresd a bababoltokban!

biztOnságOs kényelem
A gyermek az oldalirányú ütközésektől nemcsak a speciálisan 
kialakított fej- és deréktámasz biztonságára van bízva, hanem 
nagy erőhatás esetén az ülés elfordul, így mérsékli a testre ható erőt.



36 ottHoN

bukik a piCi

A teljesen egészséges babák is bukhatnak, főleg, ha a mamának túl sok 
a teje és nagyon intenzíven, könnyen ürül a mellből. A túl jó étvágy és a 
mohó evés során is sok a levegőnyelés, aminek következménye a bukás. 
üvegből való tápláláskor gyakrabban fordul elő, hogy bukik a baba, főleg, 
ha nagyobb lyukú cumival etetik, mint amit kis gyomra befogad és közben 
sok levegőt is nyel. 

ágytisztaság megvalósítása

Nyilvánvaló, hogy bukás során szennyeződik a pici lepedője is. Ez nem 
nagy gond, hiszen egy kis babalepedő gyorsan kimosható. Nagyobb prob-
léma az, hogy a matracra is átszívódik a nem túl kellemes szagú, félig 
emésztett táplálékból, amiben gyorsan elszaporodnak a kórokozók. a 
csodás, egyszer használatos pelenkák ellenére kerülhet pisi és kaki is a 
lepedőre, illetve a matracra. Sok matrac már mosható, de nem egyszerűen 
és gyorsan, a hosszú idejű száradásról már nem is beszélve. Lényegesen 
egyszerűbb az, ha olyan babalepedőt használsz, ami nem engedi át a 
váladékot. 

milyen a jó lepedő?

LEpEDő VáSáRLáSkoR A köVEtkEzőkRE FigyELj: 
- a babával érintkező felülete 100% pamut, a matrac felőli  
  rétege átlélegző, de vízzáró poliuretán, 
- átlélegző tulajdonsága miatt nem rontja a jó matracok  
  kitűnő szellőző tulajdonságát, kókuszmatrachoz is kiváló, 

a tisztaság fél egészség
A VáRANDóS éDESANyák MáR gyAkRAN A BABA MEgSzüLEtéSE ELőtt BEREN-
DEzik A BABASzoBát. A kiSágyBA MEgVESzik A MAtRACot éS Az ágyNEMűt 
iS. A CSALáDok „RéME”, A HiRtELEN CSECSEMőHALáL SziNDRóMA MEgELőzéSE 

MiAtt kEMéNy, LEggyAkRABBAN kókuSzMAtRACot VáLASztANAk. 

- fixen, gyűrődésmentesen,     
  könnyen felhelyezhető,  
  körbe ráhúzható gumis,  
- mosógépben mosható és  
  szárítógépben is szárítható,  
- gumis része legyen vékony    
  anyagból, hogy gyorsan  
  száradjon.

a fenti tulajdonságokkal 
rendelkező speciális lepedővel 
együtt nem kell még egyet 
használnod, ezért anyagilag 
sem jársz rosszul.

a gyermeked 
„ágytiszta”?

tudod-e, hogy az éjszakai be-
vizelés 5 éves korig élettani? 
a hatéves korú gyermekek 
15%-nál még előfordul, hogy 
éjszaka bepisilnek. a 6 év 
körüli gyermekeknél már ne 
a pelenkahasználat legyen az 
ágytisztaság megvalósításá-
nak eszköze, hanem a speci-
ális lepedő. A korai, türelmet-
len vagy erőszakos szoktatás 
soha sem hoz eredményt. 
zavaró életkörülmények, csa-
ládi problémák, óvoda- vagy 
iskolaváltás, kistestvér szü-
letése átmenetileg okozhat 
visszaesést. Ilyen esetekben 
használj olyan kisméretű, 
könnyen eltávolítható vízzáró 
tulajdonságú, szobatisztaság-
ra szoktató lepedőt, melyet 
szinte észrevétlenül le tudsz 
venni az ágyról, hogy ne szé-
gyenkezzen kisgyermeked. 
támogasd, biztosítsd feltét-
len szeretetedről gyermeked, 
de ne feledd, a nyugodt alvás 
Neked is életszükséglet!

Csetneki Julianna 
szülésznő, szakértő



Magazin ár: 
3.490 Ft

Magazin ár: 
4.990 Ft

Magazin ár: 
3.490 Ft

clEvamama matracvÉdő 
GumiS lEpEdő  

clevaMaMa szobatiszta-
SáGra SZoktató lEpEdő

A felső réteg 100% pamut, az alsó réteg víztaszító poliu-
retán. Egyszerű, praktikus és diszkrét módja a matrac át-
ázásának, foltok elleni védelmének. átlélegző tulajdonsága 
miatt kókuszmatrachoz is kiváló! gumis része muszlin jel-
legű, ezért nagyon gyorsan szárad. Mosógépben mosható 
és szárítógépbe tehető. 

maximáliS hiGiÉnia ÉS vÉdElEm!

a diszkrét víztaszító poliuretán, két puha 100% pamut 
flanel réteg közé van helyezve. Egyszerűen az ágyneműre 
tehető és mosáskor levehető. átlélegző tulajdonsága miatt 
kókuszmatrachoz is kiváló! Mosógépben mosható, szárító-
gépbe tehető. 

    60 x 120 és 70 x 140 cm

90 x 190 cm  

clevaMaMa szobatiszta-
SáGra SZoktató lEpEdő

FillikiD Plüss síPoló

Magazin ár: 
1.490 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.

- finom, plüss anyagú
- könnyű
- többféle formában és színben
- nyomásra sípoló hangot ad

scorPio Frottír 
harisnyanaDrág ra-07
- meleg frottír harisnyanadrág
- 56/62, 68/74, 80/86, 92/98, 104/110 méret
- 80% pamut, 15% poliamid, 5% elasztán anyag
- kényelmes derékrész
- több színben

Magazin ár: 
990 Ft

56-86 méret

92-110 méret

Magazin ár: 
1.190 Ft
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Maly Mis kiságy

nattou plüSS SZundikEndő

anGElcarE ac-1100 lÉGZÉSfiGyElő pElEnkatárolóval

Magazin ár:
21.990 Ft

Magazin ár:
3.490 Ft

- színes érintőképernyős szülői egység 
- 5 fokozatú mozgásérzékenység-beállítás
- állítható mikrofonérzékenység
- 6 fokozatban állítható hangerő  
- állítható riasztási mód  
- időmérő funkció
- videóképernyő-nagyítás, digitális zoom
- 4 infravörös led az éjszakai 
  videomegfigyeléshez 
- mozgást (légzést) jelző ikon  
- szüneteltetés pl. szoptatás vagy
  pelenkázás idejére
- elemfeszültség-jelző
- jelerősség-jelző
- 200 m hatótávolság Most együtt csak:

79.990 Ft

- puha, plüss anyagból
- kímélő programmal mosható
- több figurával és színben kapható

60 x 120-as gyerekágy bababarát lakkozással. 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.

FillikiD  
leesésgátló ágyra

Magazin ár:
5.990 Ft

- 2 pánttal rögzíthető 
- puha bevonattal
- összecsukható
- 120 cm hosszú

A nyugalom jár 
Önnek!

www.angelcare.hu

Az ANGELCARE 
készülékeket

több mint 
25 hazai kórház 

ajánlja. 

Használja ki 
INGYENES

újraélesztő
tanfolyamunkat!

Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.



A nyugalom jár 
Önnek!

www.angelcare.hu

Az ANGELCARE 
készülékeket

több mint 
25 hazai kórház 

ajánlja. 

Használja ki 
INGYENES

újraélesztő
tanfolyamunkat!

Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
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• SzáRAz köHögéS REggELENtE
• HANgSzáLpRoBLéMák
• kiSzáRADt SzájüREg
• HERVADozó SzoBANöVéNyEk
• gyoRSABB poRLERAkóDáS A BútoRokoN
• HA FáBóL kéSzüLt BútoRAiNk VANNAk, gyAkRAN ELőFoRDuL, Hogy RECSEgNEk

tehát ezek külön-külön vagy együttesen figyelmez-
tetnek arra, hogy párásítsunk!  Felmerül a kérdés, 
milyen párásítókészüléket érdemes választani. Már-
kát és típust szándékosan nem írunk, egy szem-
pontrendszert igyekszünk bemutatni, ami alapján 
érdemes kiválasztani a készüléket. Először is nézzük 
meg, mekkora légtérben kívánjuk használni (A hely-
ség m2-t szorozzuk be a magasságával, így kapjuk 
meg a légköbmétert.) általában ez az érték van fel-
tüntetve a párásítókon. rögtön érdemes eldönteni, 
hogy csak párásítani szeretnénk vagy légszennye-
zettebb környéken, esetleg megfontolandó a légtisz-
títóval kombinált készülék megvásárlása is.  alapfo-
galmak továbbá a hideg- és melegpárásító.

melegpárásítónak hívjuk azokat, melyek a 
víz felforralásával keletkezett gőzt engedik a légtér-
be.  Ez kevésbé modern megoldás, és nem is mindig 
javasolt, mert ha túlpárásítjuk a helységet, könnye-
dén penészedés indulhat meg a lakásban.

hidegpárásítás:  a hidegpárásító berendezé-
sek elavultabb fajtáinál előfordulhat, hogy nagyon 
hangosan üzemelnek, ami éjszaka különösen, de 
babák-kisgyermekek esetében alvásnál is rendkívül 
zavaró lehet.

Modern megoldás az ultrahangos 
párásító, melynek kiválasztásánál érde-
mes figyelembe vennünk a lakhely szerinti 
víz keménységét. különösen kemény víz ese-
tén vízlágyító  granulátummal használható  
típust érdemes választani, mert ellenkező esetben 
a vízkő eltömítheti a nyílásokat. ilyen esetben aján-
lott még a nedvesítő betétes légmosó készülékek  
használata.

a gyermekek egészsége érdekében ajánlatos beru-
házás a párásítókészülék.  segítségével a folyamatos 
száraz levegő okozta légúti és a szálló por következ-
tében kialakuló allergiás problémák megjelenésének 
esélyét jelentősen csökkenthetjük.

betegségmegelőzés párásítással
Most, hogy tombol a tél, fokozódó probléma lehet, hogy az intenzí-
vebb fűtés hatására a szoba páratartalma a megszokotthoz képest 
is jelentősen alacsonyabb. Ez abból következik, hogy a kinti levegő 
is nagyon száraz, amit szellőztetéskor a lakásba engedünk, és ezt 
fokozza az erőteljes fűtés. ilyenkor gyakran előfordul, hogy a fűtő-
testre helyezett párologtatók már nem tudnak elegendő páraután-
pótlásról gondoskodni.

Milyen jelek utalhatnak arra, hogy a lakásunkban alacsony a pára-
tartalom, ha nincs erre alkalmas műszerünk? ( itt jegyeznénk meg, 
hogy az optimális pártartalom 40-60% közötti relatív értéknél ide-
ális. 40% alatt mindenképp ajánlott valamilyen elektromos párásító 
készüléket működtetni. )
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Az újságban szereplő árak 2016. január 1. és február 29. 
között érvényesek, forintban értendők, és mindennemű 
adót magukban foglalnak. a termékek dekoráció nélkül 

kerülnek árusításra. 

A termékek műszakilag,  ill. külsőleg eltérhetnek a fotón 
látottaktól, az esetleges helyesírási, ill. nyomdahibákért 

nem tudunk felelősséget vállalni. 

kérjük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel 
ellentétben ezen termékek egy része csak korlátozott 
számban áll rendelkezésre. Ezek az ajánlataink a kész-
let erejéig érvényesek. amennyiben gondos tervezésünk 
ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet 
következtében már az értékesítés első napján elfogynak, 

úgy ezért kérjük szíves elnézésedet.

FillikiD biztonsági aJtózár

Magazin ár:
9.990 Ft

- 75-82 cm szélességűre állítható
- mindkét oldalra  nyitható
- automatikus záródás

DreaMbaby 
szekrénygoMbzár 
hurok

Magazin ár:
990 Ft

- könnyen felszerelhető
- nincs szükség 
  csavarokra
- kalapos nyitási 
  mechanizmusa 
  miatt különösen 
  népszerű

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.

crane ultrahangos 
hiDegPárásító

aJánlott Fogy. ár:
19.990 Ft

- 3,78 literes kivehető tartály
- halk működés 
- akár 24 órán át működtethető
- a víztartály kiürülése esetén 
  a készülék automatikusan kikapcsol
- üzemeltetése energia-hatékony
- 1 év gyártói garancia
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hello kitty bili hello kitty káD

therMobaby 
fEllÉpő

hEllo kitty wc SZűkítő

hello kitty 
ZEnÉlő bili

Magazin ár:
1.290 Ft

Magazin ár:
699 Ft

Magazin ár:
2.390 Ft

- újszülött kortól használható
- anyaga: polipropilén

Nagyméretű, matricákkal díszí-
tett ergonomikus kialakítású bili. 
Amint a bili belső felületének 
az alja nedvességgel érintkezik, 
kedves dallamot kezd játszani.

Maltex Baby WC szűkítő segít a gyermekeknek elsajátítani a 
WC használatát, könnyen alkalmazkodik minden WC-hez.

Csúszásmentes felülettel van ellátva, így 
biztonságosan állhat rajta a kicsi.

Ergonomikus kialakítású, mintás, 
műanyag bili több színben.

Magazin ár:
3.190 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.

Magazin ár:
699 Ft



ApA, hAllAsz engem?

- hallgasd meg magzatod szívdobogását
- készíts hangfelvételt az alkalmazással
- tekintsd meg a magzat pulzusát grafikonon
- oszd meg a felvételt családoddal és barátaiddal

aJánlott Fogy. ár:

17.990 Ft
unbornhEart

szívhanghallgató

apává válni nagyon lassú folyamat. az apaságnak a 
várandósság ideje alatt nincsenek látható jelei, mint 
a kismamáknál, és nincsenek a múltból visszaköszönő 
emlékképei, mint a nagyszülőknek. Mégis ott történik 
ez a folyamat legbelül. lassan, hullámzó érzelmekkel, 
mégis állandó varázslatban. 

Engedd, hogy az unbornheart magzati szívhang hall-
gató segítsen Neked ennek a csodának a megélésében!
éld át együtt a pároddal azt a varázslatos pillanatot, 
amikor először meghallgatjátok a gyermeketek szívé-
nek dobogását. élvezd ki minden nap ezt az élményt, 
beszélj hozzá, hallgassatok közösen zenéket. Hidd el, 
emlékezni fog rá a gyermeked, és a hangodtól meg-
nyugszik majd minden alkalommal. Nem utolsósorban 
engedd, hogy az unbornheart magzati szívhang hallga-
tó megnyugtasson, hisz segítségével mindig tudhatod, 
hogy minden rendben van a babával!

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. január 1-től február 29-ig érvényesek.


