“לחבק ולנדנד” -הרבה יותר מנדנדה
ברייטסטארטס מבית ב.ב קשרים

כיסא אוכל לתינוק שהולך איתך

 11מוצרים שכדאי להכיר

כיסכסא

וילון מעוצב עבודת יד
וילוני ,ליאור גרינשטיין

חלוק אמבט כותנה וופל

Moku- Born In New Zealand

חלוק אמבט רך ,סופג ומלטף לאחר אמבט חם,
שחייה או אפילו סתם כשמתפנקים בבית.
החלוק נעים למגע ואיכותו עומדת במבחן הזמן.
עשוי  100%כותנת וופל איכותית עם חגורת קשירה במותניים
ומגיע באריזת פאוץ’ לשימוש חוזר.
מחיר 140-180 :ש"ח
ניתן להשיג באתר האינטרנט www.moku.co.il

וילון מרהיב העשוי כולו בעבודת יד ומעוטר
בשלל דמויות מקסימות של חיות ,פרחים ופרפרים,
בצבעים רכים ונעימים לעין.
הוילון מאפשר לקרני השמש להאיר את החדר ועם זאת
בעל רמת הצללה גבוהה המאפשרת שינה בחדר במהלך היום.
הוילון עשוי מבד ברלינגטון שאינו דורש גיהוץ.
צבעים לבחירה :ורוד ,תכלת ,שמנת ולבן.
מחיר 220 :ש”ח
ניתן להשיג בסטודיו המעצבת רחוב הבשן  8/7תל אביב
ליצירת קשרvilonny@gmail.com ,054-3106391 :
חפשו את וילוני בפייסבוק

הלהיט הישראלי שכבש את אירופה וארה"ב.
מעכשיו לכל מקום אליו תגיעו יהיה לתינוק שלכם מקום
לשבת לאכול .רק שולפים את כסא הבד ,מלבישים אותו
על כל כסא סטנדרטי במסעדה ,טיול או אצל חברים,
קשירה מהירה ובתיאבון.
מחיר 120 :ש"ח
ניתן להשיג באתר www.kiskise.com
בחנויות הבוטיק לתינוקות ,או ישירות אצל היצרן
בטלפון04-6276661 :

סיר לכת  -אפשר לעשות בכיף!
תה ולימון בע”מ

בגדי הנקה – כל כך קל ונוח להניק
 IMAHOTעיצובים

סדרה חדשה של אינטרקומים דיגיטליים חדשים
 TOMYמבית ב.ב קשרים
במטרה להבטיח להורה שקט נפשי וביטחון במהלך השינה של ילדו הרך TOMY ,השיקה
סדרה חדשה של אינטרקומים דיגיטאליים לתינוק המצטיינת בטכנולוגיית  DECTהחדשנית
המאפשרת  100%איכות צליל נקיה מהפרעות ו 100%-אבטחת פרטיות מפני האזנה סמויה.
לאינטרקום מאפיינים ייחודיים ובלעדיים כגון :תקשורת דו-כיוונית המאפשרת לשמוע את
התינוק ואף לדבר אליו ,תצוגה מוארת רגישה לקול,
מד טמפרטורה ,תאורת לילה ביחידת התינוק ,התראת רטט ביחידת ההורה,
שעון זמן ,תפס לחגורה ,איתורית ועוד.
מחיר 399-499 :ש"ח
ניתן להשיג בכל הרשתות למוצרי תינוקות ובחנויות המובחרות ברחבי הארץ

לתינוקות מגיל לידה .הנדנדה מצטיינת במנגנון הנעה היברידי
המאפשר אורך חיי סוללה ארוך במיוחד .ניתן לבחור
את תנועת הנדנוד האהובה על התינוק שכן המושב
מתכוונן ל 180 -מעלות ומאפשר נדנוד בשלושה כיוונים.
ההורה יבחר את תנועת הנדנוד האהובה על התינוק:
לפנים/לאחור ,ימין/שמאל .חידושים נוספים :עשר מנגינות וצלילי טבע,
טיימר להפעלת תנועת הנדנדה ,מובייל הכולל שלושה
צעצועי תלייה קטיפתיים ועוד.
מחיר 899 :ש"ח
ניתן להשיג בכל הרשתות למוצרי תינוקות ובחנויות מובחרות ברחבי הארץ

סיר מתקפל ומתכלה לשימוש ילדים בכל מקום מחוץ לבית.
מקופל קטן ,לקחת בכל תיק ,גדול ונח לשימוש.
מכיל מושב קרטון רב פעמי וארבע שקיות חד פעמיות מתפרקות.
פותח ומיוצר בישראל על ידי תה ולימון בע”מ.
מחיר 30 :ש"ח
ניתן להשיג בעיצובי ג’ונגל ואוקיינוס ,בחנויות ילדים וטיולים מובחרות,
באתר היצרן ,www.sirlechet.co.il :ובטלפון054-6838008 :

בגדי הנקה והריון מבית האופנה “ IMAHOTעיצובים”
של המעצבת יפעת לוי ,מלווים אמהות בחודשי ההיריון,
לאחריו בתקופת ההנקה ובכלל.
לכל פריט לבוש בקולקציית  ,IMAHOTגישה נוחה להנקה,
דיסקרטית ,שהופכת את חווית ההנקה לנעימה ומחמיאה.
הקולקציה כוללת שמלות הנקה ,חולצות הנקה ,גופיות הנקה,
פיג’מות הנקה ,גוזיות וחזיות הנקה.
ניתן להשיג באתרwww.imahot-design.com :
או בטלפון050-3494220 :

חדש! כיסא אוכל גבוה לתינוק
אמבטיון בד
ר.נ נציגויות

שחיית תינוקות ופעוטות

מעמד אמבטיה נוח וארגונומי לתינוק של חברת  BEABAהמתאים לכל סוגי האמבטיות
הרגילות .המבנה התומך ובד המגבת האיכותי מעניקים לתינוק תמיכה מרבית.
תחושת הערסול מעניקה לתינוק ביטחון ונוחות.
הבד ניתן להורדה וכיבוס .מגיל לידה עד עשרה חודשים.
מחיר 150 :ש"ח
ניתן להציג בחנויות הבוטיק לתינוקות
ואצל המשווק ר.נ.נציגויות 054-2111900

דרך המים
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פעילות מים חווייתית וקסומה לתינוקות וילדים
מגיל חודשיים עד גיל חמש שנים בשיתוף ובליווי ההורים
בשיטה ייחודית שפותחה על ידי סטלה פורמנוב
תוך שימוש בשירים ,תנועה במים ,מגע ועוד.
הפעילות במים מחזקת את הביטחון העצמי ,היכולות
המוטוריות והקוגנטיביות ,וכן את הקשר בין ההורה לילד.
בנוסף ,מתקיימת פעילות מים לנשים בהריון ולאחר לידה.
לפרטים נוספיםwww.waterway.co.il :
טלפון050-6591290 :

מזרן פעלולים מתקפל

ברייטסטארטס מבית ב.ב קשרים

סטודיו בובה בלה
מגרש משחקים שלם חבוי במזרן פעלולים אחד.
בעזרת סקוצ’ים ואפשרויות קיפול שונות ופשוטות יהפוך מזרן הפעלולים
למנהרת זחילה ,אוהל מחבואים ,בית משולש או מרובע ואפילו ספסל
ישיבה .מזרן הפעלולים מעודד פעילות מוטורית והתפתחות קוגנטיבית
של התינוק והילד ,מומלץ בחום על ידי פיזיותרפיסטים ומרפאים
בעיסוק .מתנה נהדרת לרך הנולד ולא פחות מכך לאחים הגדולים!
המזרן עטוף בבד העשוי  100%כותנה נעים וכביס המיוצר בארץ.
מחיר  380ש”ח
להשיג ובחנויות הבוטיק לתינוקות
ובאתר הביתwww.bubabella.com :
טל052-6175252 .

כיסא אוכל גבוה שכולו נוחות מושלמת לתינוקות והוריהם.
הכיסא מתאים לתינוקות החל מגיל ארבעה חודשים ובו :מושב
ומשענת גב רחבים במיוחד והמותאמים למידת הגוף
המשתנה ,משענת המתכווננת לשני מצבי ישיבה ,מגש
הניתן להסרה וכולל שני מצבי נעילה “הגדלים” עם התינוק,
משענת רגליים מרופדת ,מחזיק-כוס המיועד לבקבוק/כוס,
חמש רצועות בטיחות ,קיפול צר לאחסון קל ונוח ,המושב ניתן
לשטיפה במכונה.
מחיר 399 :ש"ח
ניתן להשיג בכל הרשתות למוצרי תינוקות ובחנויות המובחרות
ברחבי הארץ
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