






PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1









Kellemes húsvéti ünnepeket kíván Boltunk csapata!

2016. március-április

Reklámagzinj

Babs ára  Maá és  Papá ayob öröme!

MATTI BABAÁRUHÁZ

Sikeres, boldog új évet kíván Boltunk csapata!

Babás rak  Mamák és  Papák legnagyob örö!

2016. január-február RemmazijMini-Manó

2015. szeptember-október

Babás rak  Mamák és  Papák legnagyob örö!

Remmazij

Mosolygós őszi napokat kíván Boltunk csapata!NEOBABY



A várandósságod alatt a babád gond-

ját viselni épp oly egyszerű volt, mint 

magadra vigyázni. A Dr. Brown’s cumis-

üveg pont ilyen egyszerűvé teszi ezt a 

babád születése után is. Dr. Brown’s 

Natural Flow az egyetlen orvosok által 

tervezett, és szabadalmaztatott beépí-

tett levegőztető-rendszerrel ellátott cumis-

üveg, amely igazán segít megőrizni a babák 

egészségét. A vákuum, és a légbuborékok 

kizárásával csökkenti a hasfájást, bukást, 

böfi  zést és a gázképződést. A rendszer által 

létrehozott pozitív nyomás hasonló érzetet 

kelt, mint az anyamellből való táplálkozás. 

Ez a legegyszerűbb és legegészségesebb 

módja annak, hogy babád továbbra is a leg-

megfelelőbb gondoskodásban részesüljön. 

- Dr. Brown’s Natural Flow

Dr. Browns széles
nyakú ajándékszett

2 db 240 ml, 1db 120ml 

cumisüveg, játszócumi,

rágóka, üvegmosókefe,

2 db tisztítókefe

www.drbrown.hu
facebook.com/drbrownhu
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• Használható: 0-18 kg-ig• Kb. 6 hónapostól 4 éves korig• Kategória: 0+/1 és 1 - Szabvány: ECE R4404

• Rögzítés 3 pontos biztonsági övvel /
        ISOfix csatlakozással• Bekötési irány: menetiránynak háttal 0-18 kg (ISOfix csatlakozókkal), 

menetirány szerint 9-18 kg (3 pontos biztonsági övvel)

• Állítható ISOfix karok a praktikus térkihasználtságértbesafe.hu - facebook.com/besafe.magyarorszag

Egyszerűen kompakt újdonság




