
HATÁRIDŐNAPTÁR ANYÁKNAK 2019. kismamáknak 
anyáknak

 Minden kisgyermekes anyának jól jön egy olyan tervező, mint a Cukimamik 

naptár, ami immár 3. éve kerül kiadásra limitált szériában.  Egy 

határidőnaplónak varázsa van, melyet jó kézbe venni, lapozgatni, teleírni, 

rajzolni bele...Válassz hozzád illő határidőnaplót, mely egész évben a Te 

személyes terveződ lesz. A naptárt az anyák igényeire szabtuk: matricákkal, 

kiegészítő lapokkal, egyedi stílussal. 

A kiegészítő lapokat ingyen  letöltve bővíthető a naptár, mely stílusában a 

naptárhoz igazodik. Hiszen tudjuk, soha nincs elég hely a naptárban, amelyre 

írhatnánk. 

cukimamikhataridonaplo.hu

instagram.com/cukimamik

facebook.com/Cukimamik



napraforgó könyvkiadó  gyerekeknek

 A Napraforgó Könyvkiadó oldalán  

 csodálatos mesekönyveket,ismeretterjesztő  

 könyveket találunk gyerekeknek. 

 Válogass lányoknak, fiúknak, babáknak 

 szóló könyveik között. 

 A Klasszikus Mesék összeállítás igazi  

 karácsonyi ajándék, melynek lenyűgöző  

 illusztrációja és meséi esti mesének is  

 tökéletes választás. Az 1100 dolog, amit jó  

 tudni a világból  tökéletes  választás 

 nagyobb gyerekek számára. A Szandi meséi  

 első kötete 5-6 éves kortól ajánlott 

 akár esti felolvasásra vagy már az önállóan  

 olvasni tudó gyerekeknek,  mert a könyv kis  

 formátumú,  nagyobb betűtípussal és sok  

 képpel illusztrálva. 

www. napraforgokiado.hu/

facebook.com/napraforgokonyvkiado

 

 

G

instagram.com/napraforgokonyvkiado

https://napraforgokiado.hu/
https://www.facebook.com/napraforgokonyvkiado/
https://www.facebook.com/napraforgokonyvkiado/


herbarting 
regeneráló arcápló csomag

kismamáknak 
anyáknak

 Limitált szériában kaphatók a Herbarting idei téli arcápoló 

csomagjai. Minden anyuka megérdemli a kényeztetést, és ha nem is 

jut ideje eljutni a kozmetikushoz, a regeneráló arcápoló csomag, és a 

vitalizáló arcápoló csomag feltölti a lelket, miközben az  arcot 

csodálatossá varázsolja. A Herbarting termékei egytől-egyig natur 

kozmetikumok, érzékeny bőrűek is használhatják. A csomag 

gondosan össze lett készítve, amely minden anyának jól jön a 

mindennapokban.  

www.herbarting.hu.

instagram.com/herbarting

facebook.com/HerbArting

https://www.herbarting.hu/
https://www.instagram.com/herbarting/
https://www.facebook.com/HerbArting/?jazoest=2651001221137278511104549796910777805552991216610511912155458773698753901205355745186564511773848311210411958651001221211111135711911910945805612179551217956115485289686570851067897111118120669811789765212267956552122103


patent duo 
 

kismamáknak 
anyáknak 

babáknak

 Mama&Baba páros kollekció gyerekeknek és mamáknak egyaránt 

kínál sportoláshoz vagy akár hétköznapi viselethez kényelmes és 

egyedi darabokat. 

A minták  speciális bőrbarát, vizesbázisú, környezet kímélő 

eljárással kerülnek az anyag külső felületére, ezért gyerekek 

számára is bátran ajánlott a viselete. 

A PATENTDUO mintáival biztosan nem fogsz más kollekciókban 

találkozni! 

www.etsy.com/shop/PatentDuo

instagram.com/patentduo

facebook.com/PatentDuo

https://www.etsy.com/shop/PatentDuo?fbclid=IwAR0JWh4Jq4QK63JFUbzFU2MNDgw_fLtSjeDzPJVUt-GuD73-5CE0YHgwK90
https://www.instagram.com/patent.duo/
https://www.facebook.com/PatentDuo/


foxi babatextil 
babaágyneműk, babafészek....

babáknak

A felhasznált külső anyagok prémium minőségű, 

100% öko-tex minősítéssel rendelkeznek, baba- és 

gyermekbarát, antiallergén és vegyszermentes. 

Színét és formáját többszöri mosás után is 

megtartja. Csakis pihe-puha pamut anyagokkal 

dolgozunk, és a varázslatos extra-puha minkyvel. 

Bizonyos termékeinket, 100%, környezetbarát, 

bambusz anyagokkal készítettük. 

Sok termékünk készült azonos színnel/mintával, 

így akár komplett szetteket is vásárolhatsz, amik 

passzolni fognak egymáshoz. 

És válassz minket azért is, mert kisbabád is minket 

választana!  

 

www.foxibabatextil.hu

instagram.com/foxibabatextil

facebook.com/foxibabatextil

https://foxibabatextil.hu/
https://www.instagram.com/foxibabatextil/
https://www.facebook.com/foxibabatextil/


Doidy cup
tanulópohár

babáknak

A DOIDY szoktató poharak már akár az elválasztás 

előtt is használhatóak a lefejt anyatej kínálására, 

ha szükséges, így az átálláshoz egyáltalán nem 

szükséges cumisüveg vagy más pohártípusok 

alkalmazása. Használatával megelőzhető az idő 

előtti fogszuvasodás, a rossz evési technika 

kialakulása, beszédterapeuta szakértők szerint 

segít a finom ajak – és nyelvmozgások 

elsajátításában. Bármilyen ital és akár pépes étel is 

biztonságosan kínálható belőle. A baba feje nem dől 

előre, miközben iszik  pohárból.  

Ajándékozz hasznos és praktikus dolgot, most 

ajándékdobozban is kérheted.;) 

 

www.doidycup.hu

www.facebook.com/doidycups

http://www.doidycup.hu/
https://www.facebook.com/doidycups/?__tn__=kC-R&eid=ARA3NnBZHrAwXRp1JmTIMBpMa_wz5nsGQQZoHE_I9J1n4TFOPHtyPsi5bIVSjXpSl2dL3Jk_BuQlEEMP&hc_ref=ARQg8jp6hvnhPtEjHmfkNOSH05djinavyD-hsekzL92_fZ-s5gZtA7mRGEcsH95SPOY&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD-97w1GZP9TxdrWTJijRZn33mea2wcNSvBqL1ILv2h-kFOD8ixHjM3qlxV51fZv784wBSHIng8h_HYm63oDHWNJ1KtJgZIOyuhzx4FTiLi-9nH4yoaicbwI3i4PsNYQBc_9tCqgW2ufbAOix9b7RXj6NPmpb095uV-25R8JithT6PcyU8molu4okcktkeExPmHRss7BecdO_yAWdO4CyEd2WU8nN6faq6Wc6xYoM_805TghHmPhBJp5b4CYsgLXQ-D5Zz8sTj-sIcpocgPDNxSmKs2cSrqU7tCTfOKFt8sm734ShwKnF7SymkhbNc7KgQ


Plukkido 
benefitto és land mágneses játékok 

 

gyerekeknek

 A Plukkido otthon használható mágneses játékai olyan 

konfliktusok feloldását teszik lehetővé, melyek például a sorozatos 

hisztikből, az étkezési problémákból, az alvás körüli nehézségekből, 

az önálló öltözésből, a civakodásból vagy az agresszióból adódnak, 

de szinte bármiből adódhatnak, ami a hétköznapokban 

kommunikációs harcokat eredményez szülő és gyerek között. A 

Benefitto, a Land és a Planet egy-egy izgalmas, mesékkel életre 

kelthető táblajáték és egyben egy nevelést segítő eszköz a szülőnek.  

www.plukkido.hu.hu

instagram.com/plukkidogames

facebook.com/plukkido

https://plukkido.hu/


monello baby & more babáknak

 Ha már nem érzed elég melegnek a tél beköszöntével a Klasszikus 

Babamelegítő Kiscsillagot, akkor íme a TÉLI Babamelegítő 

Kiscsillag szélálló és vízlepergetős külső, a klasszikus Kiscsillaggal 

megegyező pihepuha belső réteggel. 

Íme a megoldás, hogy az elindulás előtti öltöztetés ne tartson fél 

percnél tovább még télen se, ne melegedjen be az egész család és ne 

kelljen szuszakolni a babát. 

https://monello.hu

instagram.com/monello_moms

www.facebook.com/monellobabyandmore

https://monello.hu/
https://www.facebook.com/monellobabyandmore/


gps órák gyerekeknek

 A gpsorak.hu missziója szerint a technológia áldásos vívmányait 

kihasználva olyan eszközöket szeretnének a szülők kezébe adni, 

amelyek használatával egy biztonságosabb, nyugodtabb életet 

élhetnek. A vásárlóik nagy része már túl van azon a cseppet sem 

kellemes élményen, amikor is hosszú órákon át – márpedig ilyen 

estben 10 perc is annak tűnik - nem tudta, hol a gyerek. Bár 

szerencsére ilyenkor általában nincs baj, de egy aggódó szülőnek ez 

nem vigasz. A gpsorak.hu helymeghatározós óráival nem csak a 

gyerek tartózkodási helye azonosítható be, de telefonként is 

használható, így az azonnal el is érhető. 

https://www.gpsorak.hu/

instagram.com/gpsorak

facebook.com/gpsorak

https://www.gpsorak.hu/
https://www.instagram.com/gpsorak/
https://www.facebook.com/gpsorak/


Milerose ajándékdoboz 
Prémium termékek luxus csomagolásban. 

 

nőknek 
férfiaknak

 Mit szólnál, ha többet nem kellene ajándékötleteket gyűjtened? 

Lelket és testet kényeztető prémium kategóriás termékek, luxus 

csomagolásban! Enjoy! 

"A MiLeRose minden termékét úgy választottuk ki, hogy annak, aki 

ajándékba kapja örömet okozzon. Kizárólag olyan praktikus és 

különleges termékeket válogattunk össze, melyek kényeztetik a 

testet és a lelket!  

www.milerose.hu

instagram.com/milerose_enjoy

facebook.com/milerose.enjoy/

http://www.milerose.hu/
https://www.instagram.com/milerose_enjoy/?utm_source=ig_profile_share&igshid=o5wrimbb5w1z&fbclid=IwAR0ZLTvNKrkD9bVANRsUj-yV5XZ06M4J4I93CqXErS5APXKGyYY7uTUsaSA
https://www.facebook.com/milerose.enjoy/


egyedi gyermekágyak és játszóházak gyerekeknek

 Minden kisgyermekes anyának jól jön egy olyan tervező, mint a Cukimamik naptár, ami 

immár 3. éve kerül kiadásra limitált szériában.  Egy határidőnaplónak varázsa van, melyet 

jó kézbe venni, lapozgatni, teleírni, rajzolni bele...Válassz hozzád illő határidőnaplót, mely 

egész évben a Te személyes terveződ lesz. A naptárt az anyák igényeire szabtuk: 

matricákkal, kiegészítő lapokkal, egyedi stílussal. 

A kiegészítő lapokat ingyen  letöltve bővíthető a naptár, mely stílusában a naptárhoz 

igazodik. Hiszen tudjuk, soha nincs elég hely a naptárban, amelyre írhatnánk. 

Ne maradj le róla! Mérete: A/5, 192 oldal. 

 

www.csodaorszag.eu

facebook.com/csodaorszagjatszohazak

 Egyedi gyermekágyak és játszóházak 

készítése természetes alapanyagokból.  

Te elképzeled, és a csodaország 

játszóház elkészíti. 

"Kis családi vállalkozásként fontosnak 

tarjuk, hogy természetes alapanyagok 

felhasználásával hozzájáruljunk 

egyedi gyerekszobák hangulatának 

kialakításához." 

 

 

http://www.csodaorszag.eu/
http://facebook.com/csodaorszagjatszohazak


Teaprogramok
kismamáknak 

anyáknak 
barátnőnek

 Különleges teák a világ tájairól. Miért épp olyan teát isznak az adott 

kontinensen? És hogy készítik el? Hogyan alakult ki a teafogyasztási 

szokás? Sok évig érlelt Puer, matcha portea, jázmin-áztatta tea, chai latte, 

virágzó tea, vagy éppen magyar tea? Japán vs kínai szertartás? No és hogy 

teáznak Indiában? Ezekre a kérdésekre fogsz választ kapni ebben a bő két 

órában. Ez nem csak egy előadás, hanem gyakorlatias, interaktív 

workshop, ahol minden résztvevő maga készíti el a kóstoláshoz a teákat, a 

kínai kungfu szertartás szerint, hagyományos teaeszközökkel. 

www.teaprogramok.hu

instagram.com/teaprogramok.hu/

facebook.com/Teaprogramok/



alvótárs minden babának bébiknek 
kisgyerekeknek

 A kisbabák alvása, altatás általában egy olyan kritikus pont, 

amihez teljes nyugalomba kell kerülniük. Megfigyelted már, hogy a 

legnyugodtabb kisbabák is keresik a biztonságos „kapaszkodóikat”? 

Azokat az állandó pontokat, legyenek azok emberek, tárgyak, 

illatok vagy textúrák, amik mellett védve érezhetik 

magukat. Ennek a biztonságos, nyugodt állapotnak az elérésére 

szolgál a cicizés, ami a táplálkozáson túl a megnyugvást is jelenti 

számukra. A második leggyakoribb ellazító segédeszköz pedig az 

alvótárs. Más neveken nyunyi, alvóka, szunditárs, csücsköző. 

 

Nyugtató, puha és nagyon barátságos alvótárs formapárnák között 

válogathatsz a nobile webáruházban. Minden darab egyedileg 

készül, a te és a babád igényeihez igazodva. 

 

   www.nobile.hu

    facebook.com/nobile.babahalozsak

instagram.com/nobiledesign

https://www.nobile.hu/alvotarsat-minden-babanak/?fbclid=IwAR2GROOl_E_L-OxteDBYEui-S9_K3SWKMUB4irqkMuUouKAh71bJrSnvxTg
https://www.instagram.com/nobiledesign/
https://www.facebook.com/nobile.babahalozsak/


puszimanók mesekönyv 
mesék a szép álmokért

 

2-6 éves 
gyerekeknek

 “Nem akarok délután aludni, mesélj még egyet, de múltkor is 

rosszat álmodtam…” Nem egyszerű ágyba dugni a gyerekeket, 

azonban a puszimanók pont ebben segítenek. Miután elaltatták a 

kicsiket, kinyitják Álomország egyik kapuját, és végig vigyáznak 

rájuk! 

Mindenkinek saját puszimanója van. Igen, neked is. Sejtelmed sem 

volt róla? Pedig van, méghozzá nem is akármilyen! 

 

Ő az, aki minden este lecsúszdázik hozzád egy holdsugáron, és 

addig puszilgatja a szemhéjad, amíg az le nem csukódik. Sőt, akkor 

sem hagy magadra, ha elaludtál. Kinyitja neked Álomország egyik 

kapuját és vigyáz rád, amíg fel nem ébredsz. 

 

Szívesen megismernéd közelebbről? Akkor rád vár ez a mesekönyv! 

 

   https://tothanikodora.hu/

    facebook.com/tothanikodora

instagram.com/tothanikodora 

https://tothanikodora.hu/shop/toth-aniko-dora-puszimanok/
https://www.facebook.com/tothanikodora/
https://www.instagram.com/tothanikodora/


herbioticum karácsonyi ajándékcsomag.
kismamáknak 

anyáknak 
nagyszülőknek 

 

 ESSENCE nagy csomag- 1 csomag tartalma: 
 

•             1db HERBioticum Kézápoló paraffinolajos (250ml) 
 

•             1db HERBioticum Sheavarázs gránátalmás (250ml) 
 

•             1db HERBioticum Vadgesztenyés lábkrém (250ml) 
 

  •             1db HERBioticum Mesterbalzsam NATURAL (250ml) 
 

A nagy csomag akciós bruttó fogy.ára: 5990 Ft. 

Natúrkozmetikum válogatás a testnek és a léleknek.

 
 ESSENCE nagy csomag - 1 csomag tartalma: 

 
          1db HERBioticum Kézápoló paraffinolajos (250ml) 

 
          1db HERBioticum Sheavarázs gránátalmás (250ml) 

 
           1db HERBioticum Vadgesztenyés lábkrém (250ml) 

 
        1db HERBioticum Mesterbalzsam NATURAL (250ml) 

 
A nagy csomag akciós bruttó fogy.ára: 5990 Ft. 

herbioticum.hu/cremes

herbioticum.hu/cremes

Az ajándékcsomagok elérhetőek a 

 gyógyszertárakban 

 és gyógynövényboltokban.

      facebook.com/herbioticum

      instagram.com/herbioticum

http://herbioticum.hu/cremes
http://www.facebook.com/herbioticum/
https://www.instagram.com/herbioticum/

