
DE MIRE IS VALÓ A BABAFÉSZEK?

A babafészek egy pihe-puha, allergén-
mentes öko tex  lből készült fekvő-
hely, ami fi zikai határokat 
szab a picinek, ezzel növeli 
biztonságérzetét és 
megnyugtatja őt. 
Olyan, mint egy igazi 
fészek, körbeöleli 
és így nem hagyja 
“megszökni” a 
babát. Puhaságának, 
speciális formájának, ma-
gasításának hála pedig komfor-
tosabbá teszi a pici fekvőhelyét, 
például a kiságyat. Koraszülö   és 
időre érkeze   babáknak egyaránt.

2 termék ára együ  *

8980 Ft
A baba, mikor megszüle  k, még minden új neki, megszokta az anya pocakját, így a határait is. A 
legszebb, legkisebb o  hont is nagynak érzi, ezért a szoktatásban nagy segítség a babafészek, a nyug-
talan babára is pozi  v hatással van, hiszen határokat, melegséget, így biztonságérzetet nyújt neki.

A BABAFÉSZEK MEGSZÜLETÉSE
Külön köszönjük a szakmai segítséget orvosok-
nak, főnővéreknek, budapes   Semmelweis Egye-
tem  Szülésze   és Nőgyógyásza   klinika Dr. Nádor 
Csaba főorvosnak és Chonjo Diana Bernade   
nővérnek, Nyilka Ildikónak, a babafészek csoma-
gok megálmodója és megvalósítójának, aki ezen 
céljával támogatja az idő elő   és az időre születe   
pici hősöket. A babafészek és tartozékai saját 
tervezésű, innova  v gyógyító tex  lek. Külön-
legességük, hogy szakorvosi minősítést is kaptak, 
a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem és 
a Szegedi Tudományegyetem orvosai is elismerték 
és befogadták őket, melyeket már azóta kórházak 
koraszülö   és szülésze   osztályain használnak. 
Ezek az eszközök nemcsak a koraszülö  , de az időre 
érkeze   babák fejlődését is segí  k. 

BEMUTATKOZIK A PLÜSS KOMMANDÓ

A Plüss Kommandó az Alapítvány az Alapítványokért szervezet programja, egy országos 
jótékonysági kezdeményezés. Célunk, hogy minden magyar koraszülö   osztályt felszereljük 
a koraszülö  ek gyógyulását és fejlődését segítő tex  l csomagokkal, amik az alapító, Nyilka 

Ildikó koraszülö   lány édesanyja, saját szellemi termékei. 

Orvosilag megkaptuk a legmagasabb szakmai elismerést, a babafészek csomagok hatnak 
a babák fi zikai és idegrendszeri fejlődésére. Szakmai segítséget nyújto  ak a Semmelweis 
Egyetem, Dr. Nádor Csaba főorvos, Chonjo Diana Bernade   nővér, Kaszab Éva, Galambos 

Anita főnővér és még sokan mások. MÁR MAGÁNKLINIKÁKON IS JELEN VAGYUNK!

Tudj meg rólunk és kezdeményezésünkről többet elérhetőségeink valamelyikén!

Sikereinkről a weboldalunkon és közösségi média oldalainkon is beszámolunk.
Ha kíváncsi vagy, hogy mi mindennel foglalkozunk, kövess minket!

Támogatásodnak nagyon örülünk.
Az adód 1%-át is szerete  el fogadjuk. 

 “A boldog babákért!”
Adószámunk: 18941548-1-41

Szervezetünk: Alapítvány az Alapítványokért Alapítvány

Címünk: 1137 Budapest, Pozsonyi út 33/A.
Számlaszámunk: 11713036-21451047 (OTP Bank Zrt.)

Alapítvány az Alapítványokért Alapítvány kuratóriumi elnöke:
Nyilka Ildikó

Telefon: +36 20 336 1146

Babafészek átkötő sál
Olyan élményt nyújt a babafész-
ket átkötve, mintha anya kar-
ban tartaná babáját (jó hasznát 
veszed majd, mikor a babád
nyugtalan).

* +szállítási költség

A lepedő magas hőfokon mosható, védi és 
meghosszabbítja a babafészek éle  artamát. 
Ajánljuk utazáshoz, a baba  sztába tételekor, 
baba büfi ztetésekor.

videó

videó

PLÜSS ÖLELŐ KÉZ ÉS BABAFÉSZEK ÁTKÖTŐ SÁL

2DB LEPEDŐ

Színválaszték:

4 MÉRETBEN
ÁLLÍTHATÓ OKOS BABAFÉSZEK!

A belső kígyó kivehető, illetve méretre 
állítható egy mozdula  al. Együ   növel-
hető a babával.

29.890 Ft

videó

Ha támogatni szeretnél egy pici hőst, kórházi csomagjainkat keresd jótékonysági 
webshopunkon: plusskommando.hu/termekkategoria/korhazi-csomagok

Alapítvány az Alapítványokért Alapítvány
Web: h  ps://www.alapitvanyokert.hu

E-mail: info@alapitvanyokert.hu
Instagram, Facebook: @alapitvanyokert

Plüss kommandó
Web (webshop): h  ps://plusskommando.hu

E-mail: info@plusskommando.hu
Instagram, Facebook: @plusskommando

magas
2DB LEPE

Plüss ölelő kéz
Átöleli a babát mikor nyugtalan, mint
ahogy édesanya teszi. Nyugodt alvást biztosít 
a babának. Pszichológusok által kimutato  , 
hogy a plüss nyugtató hatással van a babákra.

ÁGYRÁCSVÉDŐ

12.890 Ft

zállítási költség
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2 termék ára együ  *

3980 Ft

ÉS TOVÁBBI KELLÉKEK ÚJSZÜLÖTT BABÁKNAK 1 ÉVES KORIG

ORVOSOK, NŐVÉREK AJÁNLÁSÁVAL!

BABAFÉSZEK CSOMAG 
OTTHONI
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!
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“Babafészek csomag a boldog, egészséges babákért,
mert minden nap ünnep egy baba születése!”
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A BABAFÉSZEK ELŐNYEI

• biztonságot nyújt

• megszabja a baba határait

• pozi  van hat a babák idegrendsze-
ri fejlődésére, amit a Semmelweis 
Egyetem szakorvosai is igazoltak

• megtámasztja a babát és segí   a 
baba fi zikai fejlődését

• a kiságyba és a szülői ágyba is 
helyezhető, így a picidet mindig 
biztonságban tudhatod



Babafészek mosási útmu-
tató: Mosógépben 30 oC-on 
mosható, illetve a huzat is 
levehető és mosható.  A szín 
hosszabb megőrzéséhez az 

öblítővel együ   használjunk egy kis 
vagy nagy kanál ecetet, ami nemcsak az 
anyag színét őrzi, hanem fertőtlenítést 
is biztosít!

A babafészek csomag tartalma:

1 db babafészek: az újszülö   baba fekhelye, pont mint az 
anyaméhben, biztonságot nyújt és megszabja a határait.

1 db plüss ölelő kéz: átöleli a babát mikor nyugtalan, 
mint ahogy édesanya teszi. Pszichológusok által kimu-
tato  , hogy a plüss nyugtató hatással van a babákra.

1 db babafészek átkötő sál: átkötve olyan élményt
nyújt mintha anya karban tartaná babáját (jó hasznát 
veszed majd, mikor a babád nyugtalan).

2 db lepedő: magas hőfokon mosható, védi  és meghosz-
szabbítja a babafészek éle  artamát.

1 db “J” formájú babatámasztó-kapaszkodó: segí   a fi zikai fejlődést, 
a baba támaszkodik és úgy kapaszkodik benne, mint anya köldökzsinórjában, így biz-
tonságérzetet is nyújt.

2 db baba sapka: külső varrással lá  uk el őket, hogy a baba fejét védjük.

A babafészkek és az összes kiegészítő allergénmentes környezetben, egyedileg és kézzel 
készülnek a Happys Babaruházat magyar kisvállalkozás műhelyében, boldogsággal átszőve. 
Babafészek csomagjaink, babafészkeink és kiegészítő termékeink több méretben és mintázat-
ban megvásárolhatók. Még a legkisebb, 500 gramm ala    babák számára is gyártunk megfe-
lelő méretű babafészket.

BABAFÉSZEK CSOMAG

Ráadásul minden megvásárolt babafészek csomag árával támogatod országosan a koraszülö   
osztályok babafészkekkel való felszerelését, amit a pici hősöknek terveztünk!

ÖNÁLLÓ BABAFÉSZEK

A babafészek kiegészítők nélkül, önmagában is megvásárolható, 
jelenleg 5 különböző méretben és többféle mintázatokban.

SZOPTATÓS PÁRNA

Prak  kus, kényelmes a babák szoptatásához 
használt tex  l eszköz. A szoptatós párna orvosok 
és védőnők által is javasolt, szoptatáskor használ-
ható kényelmes párna, amelynek segítségével 
a gyermeket kellő távolságban és pozícióban 
tehetjük a mellünkre, így könnyen biztosítható 
a kényelmes etetés, szoptatás. Harmóniában, 
közösen élvezhetjük a szoptatás örömeit, 
összhangban a babával. A szoptatós párna külön 
vásárolható meg a babafészek mintáiban.

BABAPÁRNA ÉS TAKARÓ

A párna segí   a fej formáját megtartani, hogy “ne le-
gyen lapos”, kényelmes alvást biztosít és támogatja a 
csigolyák normál fejlődését. Félhold alakú, így illesz-
kedik a babafészekbe, de a kiságyba is használható. 
Választható a babafészek mintáival megegyezően. 

Kezelési útmutató a
QR kódot beolvasva

• 40 oC fokon mosható 100% pamut, 
ökotex

• formatartó szilikon töltőanyag

• an  allergén, atkásodásmentes, al-
lergénmentes környezetben készült 

• 100% magyar véde   termék

• 100% orvosok, nővérek által elismert

• levehető, 40 oC-on mosható 100% pamut huzat 

• formatartó szilikon töltőanyag

• an  allergén, atkásodás mentes

• 40 oC fokon mosható bélés

• 100% minőség, 100% megbízhatóság, 100% magyar termék

• 100% orvosok, nővérek által elismert termék

HUNGARIKUM
KALOCSAI MINTÁS BABAFÉSZEK

A gyártó lánya úgyneveze   kötö   csípővel születe  , 
ezért neki “terpesz pelenkát” kelle   hordani. A terpesz 
pelenkában egy merev anyag van (olyasmi, mint egy fada-
rab), ez sajnos, fájdalmat is okoz a babának. Erre a prob-
lémára megoldást jelenthet a J-formájú babatámasztó. 
A babatámasztó megtámasztja a babát, segí   a fi zikai 
fejlődését. Hatalmas kényelmet nyújt, és az orvosok 
megfi gyelték, hogy kapaszkodnak is benne, mint anya 
köldökzsinórban keresve a biztonságot, amit a pocak nyúj-
to  . 

A speciális, pillangó alakú párna segí   a fej formáját 
megtartani, ezért megoldást jelenthet a laposfejűségre, 
vagyis megelőzi, hogy a baba feje deformálódjon. Ezen 
felül kényelmes alvást biztosít, a babatámasztóval együ   
használva támogatja a csigolyák normál fejlődését.

Allergénmentes tex  ljeink már ke  esével,
a babafészektől függetlenül is megvásárolhatóak!

Ezek mindegyike teljesen megegyezik azokkal a tex  lekkel,
amiket a babafészek csomag tartalmaz.
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2200-3200 gramm közö    babáknak 
(hosszúsága kb. 58 cm)

28.613 Ft helye  

25.750 Ft

3200 gramm fele    babáknak
(hosszúsága kb. 67 cm)

32.423 Ft helye  

29.180 Ft

3200 gramm fele    babáknak
(hosszúsága kb. 67 cm)

14.890 Ft helye  

13.400 Ft

2200-3200 gramm közö    babáknak 
(hosszúsága kb. 58 cm)

13.400 Ft helye  

12.400 Ft

Mérete kb. 60 x 70 cm
Külső íven a hossza kb. 200 cm
Külső rész 100% pamutvászon

Töltet: allergénmentes 100% poliészter
14.219 Ft helye  

12.990 Ft

5580 helye  

5022 Ft

Babafészkeink ill. hozzá kapcsolódó termékeink
már ÚJ KALOCSAI mintában is rendelhetők!

2 termék ára együ  *

6990 Ft

J BABATÁMASZTÓ ÉS
PILLANGÓ PÁRNA

10%

KEDVEZMÉNYKUPON

Az Ön kupon kódja (boldogbaba21) 10% 

kedvezményt biztosít a plusskommando.hu 

webshopban vásárolt szórólapon 

megjelölt termékekre!

Az ajánlat 2021. december 31-ig

érvényes.

Allergénmentes tex ljeink már ke esével
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Minták:


