
Kismamáknak

✔ magzatvédő öv autóba
✔ magzati szívhanghallgató
✔ várandós bugyi (has alatti és feletti)
✔ eldobható bugyi 5db-os
✔ szülés utáni betét
✔ hasleszorító
✔ anyatej serkentő kapszula
✔ mellszívók:

kézi és elektromos, 
komplett kezdőszettek

✔ bimbóvédő és kiemelő, tejgyűjtő kagyló
✔ bimbóvédő krém
✔ melltartóbetét: 

mosható és eldobható
✔ szoptatós párna
✔ tejgyűjtő zacskó és pohár

Amiért visszajövünk:
    ….

                                                         …. 

Szolgáltatások

   Felicitas 
   kismama és baba csomagok

Kölcsönzés:
mérleg, légzésfigyelő, utazóágy, háti hordozó, 

biztonsági ülés
 

Ágynemű garnitúra szín-, méret- és 
formaválasztás, hímzéssel

Üzletünkben nem található termékek 
beszerzése

Csomagküldés

Házhoz szállítás

Használt termékek bizományosi értékesítése

Bébi-bizi
Szombathely, Kinizsi Pál u. 11.

94/322-093
bebi-bizi@freemail.hu

Nyitva:
Hétfő-péntek: 9-12, 14-17

Szombat:      9-12

egy 

L I S T AL I S T A

amely  segít Önnek 
és nekünk is,

hogy felkészüljünk a csodára 

Köszönjük, hogy megtisztel a figyelmével 
és nálunk vásárol!

Ui.: kezdje a vásárlást a legszükségesebbekkel,  
       gondoljon arra, hogy mit fog kapni a  
       rokonoktól, ismerősöktől és hogy minden  
       lista tartalmaz olyan dolgokat,, amelyekre 
                         nem lesz szüksége!

Angelcare, Avent, Baba Star, Baby Bruin, Baby Controll, Baby Nova, Baby Ono, BeSafe, Bertoni, Bübchen, Disney, Cam, Canpol, Chicco, Fisher Price,Fixies

Bébi-bizi
bababolt és bizományi

Szombathely

mailto:bebi-bizi@freemail.hu


Babaszoba

✔ Bölcső vagy kiságy, matrac
✔ Ágynemű garnitúra , lepedő, 

baldachin tartó vas 
✔ pelenkázó lap
✔ légzésfigyelő, bébiőr, csecsemőmérleg
✔ bölcsőpárna
✔ fali dekoráció

Később: járóka, pihenőszék, bébikomp,            
              biztonsági zárak, védők

Utazás a babával

✔ kenguru, hordozókendő
✔ babakocsi:

kettő és több funkciós,
mózeskosár, pelenkázó táska, esővédő, 
szúnyogháló, napernyő, testvérfellépő

✔ autóval: biztonsági ülések:
0-13, 0-18 és 0-25 kg-ig,
napellenző, övvédő, izzadásgátló betét

✔ utazóágy:
egy és kétszintes

Később: tolóka, autós biztonsági ülés 36 kg-ig, 
              kerékpáros biztonsági ülés

Tisztálkodás, egészség

✔ kád, kádállvány
✔ kifogó, fürdőlepedő
✔ vízhőmérő, babatartó
✔ biztonsági olló és fültisztító
✔ hajkefe, fésű
✔ orrszívó, lázmérő
✔ textilpelenka
✔ nadrágpelenka, törlőkendő
✔ popsikrém
✔ pelenkázó alátét
✔ használt pelenka tároló és utántöltő
✔ borostyán nyaklánc

Később: sampon, fürdető,
               bili, WC szűkító és fellépő
               

Étkezés

✔ cumisüveg, cumi
✔ cumisüvegmelegítő és melegentartó, 

tisztító kefe, cumitartó lánc és doboz
✔ sterilizáló edény és folyadék

Később: előke, etetőszék, tányérok, poharak, 
              kanalak, kulacs

Öltözködés

✔ Rugdalózó, kombidressz 
✔ Kocsikabát, kisnadrág, sapka
✔ Zokni, harisnya
✔ Kocsitakaró, pólya
✔ Hálózsák
✔ Kocsi cipő
✔ + nyáron: napozó
✔ + télen: overál, bundazsák, kesztyű
✔ + keresztelő garnitúra
✔ + csecsemőúszáshoz úszónadrág 

   vagy pelenka 

Később: mellény, ing, póló, szabadidő együttes,
              cipő, szandál, oviszsák

Játék

✔ zenélő-forgók kiságyra
✔ felhúzható zenélők
✔ játszószőnyegek, játékspirál
✔ csörgők, rágókák
✔ szundi kendő
✔ babakocsira csörgők, zenélők
✔ játékok a fürdéshez

Később: bébitaxi, kismotor, logikai játék,  
              fajáték,  autók, babák, építőjáték,  
              homokozők, medence, plüss

Graco, Huggies, Leopoldi, Libero, Lovi, Mam, Medela, Momert, Motherlove, Nania, Neonato, Nuk, Pampers, Pierre Cardin, Scamp, Sudocrem,Tommee Tippee


