
BABARUHA

ÚJSZÜLÖTT KOMBINÁLT AKCIÓNK

TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEMZÉNY

KIEGÉSZÍTŐK

ujjatlan és hosszú ujjú body 56-os és 62-es 
méretben 3-6 db
ujjatlan és hosszú ujjú rugdalózó 56-os és 
62-es méretben 3-6 db
kardigán vagy pulóver 1-2 db
kabát 62-es 1 db
nadrág 56-os és 62-es méretben  2-3 db

megköthető sapka (vastagsága évszaktól 
függő)
zokni többféle vastagságban 4-5 pár
overál 1-2 db
cipő
kesztyű

cumi 2-3 db
éjjeli fény
zsebes tároló kiságyra
rágóka

Jelentős kedvezményekben részesülhetsz ha 
nálunk szerzed be babakelengyédet. Személyre 
szabott ajánlatodért keress minket!

Első 20 000 Ft feletti vásárlásod után igényeld 
törzsvásárlói kártyádat! Következő alkalommal 
már 8% állandó kedvezménnyel viheted haza a 
választott babaholmikat!

légzésfigyelő
bébiőr
párásító
pihenőszék
játszószőnyeg
zenélő-forgó
pelenkatároló kuka

BABASZAFARI.HU
Együtt a legnagyobb kalandban!

Összeírtuk azon termékek listáját, amiket a 
legfontosabbnak tartunk, hogy beszerezd 

kisbabádnak, illetve magadnak a szülésre és 
az azt követő időszakra.

 Fogadd szeretettel ezt a listát, reméljük, hogy 
segíteni tudunk az eligazodásban!

Jó vásárlást kíván
a Babaszafari Bababolt

és csapata!

BABAKELENGYE LISTA
Minőségi babatermékekkel!

NÉV

ÜZLETEINK:
1139 Budapest, Váci út 95.
4025 Debrecen, Piac u. 81.

WEBÁRUHÁZ:
TEL: 06-1/8000-900
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TEL:  06-20/327-5722
E-MAIL: uzlet@babaszafari.hu
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webaruhaz@babaszafari.hu


