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WE GAAN
MET DE BABY 

OP STAP 
En we nemen mee... 

BABYDRAGEN
Hoe werkt het?
Wat zijn de voordelen?

OSTEOPATHIE 
Bij reflux, krampen, 

frequent huilen, 
slaapproblemen

OPVOEDING
Liefdevolle verwaarlozing

Eentje is geentje...

+ doe mee
 en win!

DISNEY
BABY

SPECIAL
+ AUTOSTICKER
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FOLIUMZUUR
Onmisbaar voor
een gezonde zwangerschap!
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Je hebt geen groot 

meubelstuk nodig om 

een statement met 

je interieur te maken! 

Een leuke bank, boe-

kenkast of kinderbank kunnen 

je interieur instant compleet 

maken en het kleuraccent 

geven wat nu net ontbrak! Laat 

deze 3 basiselementen het 

basisassortiment van Arthur and 

Friends zijn, Carlito het mul-

tifunctioneel stoeltje, Willem 

de decoratieve meegroeibank 

en Anna, de schommelboot 

- rechstaand een bibliotheek-

kastje voor creatieve kinderen. 

Op en top Belgisch.

Het 100% Belgische Laboratoires Galenco is al sinds 1964 

gespecialiseerd in verzorgingsproducten voor baby’s. Alle 

producten worden ontwikkeld in samenwerking met 

kinderartsen en dermatologen. Anno 2015 biedt 

Galenco een vereenvoudigd gamma aan met 

een speelse en zeer gebruiksvriendelijke 

verpakking en bovendien worden de 

formules aangepast volgens de laatste 

wetenschappelijke inzichten.

Voortaan wordt het Galenco gamma 

opgedeeld in twee productcategorieën: 

Galenco Baby en Galenco Baby Atopicare, waarbij de 

producten in deze tweede categorie specifiek gericht zijn 

op baby’s met een heel droge tot atopische huid. In beide 

productgroepen vinden we enerzijds wasproducten en anderzijds 

verzorgingsproducten. De wasproducten zijn herkenbaar aan de 

walvis - Lou - op de verpakking en de verzorgingsproducten worden 

gesymboliseerd door een konijntje - Louise. Ook op het vlak van 

gebruiksvriendelijkheid werden aanpassingen gedaan: de flessen met 

een dop zijn nu ook heel makkelijk met 

één hand te openen.
Zwangere vrouwen en kersverse 
mama’s kunnen via de website 
OmegaPharmaBaby.be drie 
testproducten aanvragen.

Info: www.galenco.be

Unieke
meubelstukken,

ook om mee te spelen 
Info: www.arthurandfriends.be

Voor het ontwerp van dit wipstoeltje werd aan de 

consument gevraagd welke eigenschappen de perfecte 

relax moet hebben. Het resultaat kreeg de naam Sit’n 

Bounce. Het stoeltje heeft verscheidene 

standen, afhankelijk van de behoefte en 

de leeftijd en kan gebruikt worden vanaf 

de geboorte tot 15 kg, waar de meeste 

relaxen slechts tot 9 kg gaan.

Je slapende baby wordt beschermd door 

de zachte binnenzijde die samen met 

de ligstand de juiste ergonomische 

ondersteuning biedt. Bovendien 

is de gebruikte stof voor de Sit’n 

Bounce gemaakt van ademend 

materiaal, waardoor de baby 

niet snel zal zweten, zelfs niet bij 

Info: www.childhome.be

Nieuwe look, nieuwe formules 
en een vereenvoudigd gamma 

Mini stuff

Sit’n Bounce belooft 
zonnige zomerdagen warme temperaturen. Het materiaal is bovendien 

heel praktisch in onderhoud want het is op 30° 

wasbaar in de wasmachine.

Omdat je baby bij het ouder worden niet de 

hele dag wiegend dient door te brengen, 

werd ook een vaste stand voorzien. Deze 

vaste positie en het afneembare eettablet zorgen 

ervoor dat je peuter vanuit de relax gemakkelijk kan 

gevoed worden en tegelijk toch comfortabel kan zitten. Ten 

slotte kan de Sit’n Bounce zonder problemen bij mooie 

zomerdagen buitenhuis gebruikt worden. De 

zonnekap biedt, door de UV-werende stof, 

een geschikte bescherming tegen schadelijke 

zonnestralen.

De Sit’n Bounce bestaat in twee kleuren: trendy 

zwart en cool grijs. Bovendien kan je de wipstoel 

gemakkelijk een nieuwe look geven met een 

zachte jersey hoes. Deze optionele overtrekken 

zijn verkrijgbaar in licht grijs en sprankelend wit.

Sit’n Bounce + zonnekap + eettablet: € 164,95
Sit’n Bounce jersey hoes: € 29,99


