
„Babatermékek” - Babaápolás, környezettudatosság, WAHM dolgok

Itt most olyan babagondozással kapcsolatos webáruházakat és szakembereket 
láttok, akiket szívesen ajánlok. Kozmetikumok, játékok, kiegészítők készítői 
vannak itt.
Ők személyes ismerőseim, megbízhatóak, legtöbben kisgyerekes szülők. 
Szeretném őket azzal támogatni, hogy elküldöm nektek az elérhetőségüket. 
Ezért én semmilyen ellenszolgáltatást nem kapok, pusztán azért teszem, mert 
így gondolom helyesnek.

Dejavu Világ
https://dejavuvilag.hu/ natúrkozmetikumok, öko tisztítószerek, henna és 
természetes hajfestékek

Sheavaj.hu
 www.sheavaj.hu Natúrkozmetikumokat forgalmazunk Afrika szívéből, az Akoma
egy egész falu női közösségének megélhetést biztosítva fairtrade, organikus 
shea vajat állít elő. De kínálatunkban megtalálható több organikus, fairtrade, 
finomítatlan növényi olaj és vaj, valamint szappanok. Bőrápoláshoz, 
babamasszázshoz, az egészséges bőrért.

Tóth Kállai Fruzsi 
Fb oldal Aromatippek / aromaterápia és dúlaság / Tóth Kállai Fruzsi test- és lélekápolási tippek, 
terápiás minőségű illóolaj rendelés, egyénre szabott aromaterápiás tanácsadás

Aromabolt
www.aromabolt.hu Várandósságtól a gyermekápolásig, megelőzésre, kezelésre 
sokféle illóolajos termék található nálunk. Diffúzorok és párologtatós keverékek 
is nagy választékban állnak rendelkezésre.
De a natúr kozmetika után érdeklődő anyukák is tudnak válogatni, a jó kis 
krémek és olajok között, a fairtrade tusfürdők, samponok és tisztítószerekből is 
többféle van.

HerbaTherapy
www.herbatherapy.hu „Prémium, valódi illóolajokat szerzünk be a világ minden tájáról
és hozzuk el a magyar illóolaj rajongóknak! Én magam vegyészként felelek a 
minőségért, aromaterapeutakent a felhasznalokat segítem mindezt orvos 
kollégam kontrollja mellett. Natur kozmetikumainkba pontosan ezek az 
illoolajok kerülnek, így bátran ajanljuk mindenkinek, aki a valódi illóolajokat 
kedvelik!”

A jegyzetet Szalai Zsanett Pynky hordozási tanácsadó, dúla, kommunikációs tréner készítette az Életfa Bábapraxis 
tanfolyamához. Szabadon felhasználható. Kapcsolat: pynky@ubainba.hu  Fb oldal Kommunikálj könnyedén!
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Rágcsoda
Fb https://m.facebook.com/ragcsoda/?ref=bookmarks Rágcsoda - játék a 
babának, ékszer az anyának, szeretettel megfűzve - Rendelj egyedi 
elképzelésed alapján vagy válassz Készletről Rágcsodáink közül! Ékszereink 
mind anyagukban, mind pedig fűzésükben teljesen biztonságosak, nagy 
segítséget jelenthetnek a fogzási fájdalmak csökkentésében. Tökéletes ajándék
lehet kisbabás ismerősök számára is!

WoodenTale – természetes fajátékok
Családi vállalkozásban készülő fajátékok, csak természetes anyagból, 
természetes anyagokkal! 
https://www.facebook.com/105939977817233/posts/156300756114488/

GyurkaLand webáruház
 www.gyurkaland.hu Magyar WAHMok kézműves termékeivel, babahordozás, 
mosható pelenka, mosható betétek, kiegészítők témában.

Nitta design
Gyermekruhák (Hosszú és rövid nadrágok, leggingsek, sapkák, sálak, pólók), 
zerowaste termékek illetve scrapes (hordozókendő darabból) kiegészítők. 
Készleten lévő termékekből lehet választani, illetve igény esetén egyedi 
megrendeléseket teljesítek.
https://www.facebook.com/Nittadesign/
https://www.facebook.com/groups/470795556870188/

Bolyhoska
 https://www.bolyhoska.hu/ A Bolyhoskán mosható pelenkákat és 
környezettudatos baba-mama termékeket találsz. Szívügyünk a természetes 
anyag, így ebből kiemelten nagy a választék nálunk. A gyors szállítás mellett 
igény esetén telefonon vagy emailben szívesen segítünk az első lépésekben és 
a kezdőcsomag összeválogatásában is.

Holdnővèr Moshatò Betètek
 www.moshatobetetek.com mosható menstruaciòs, tisztasàgi betètek nagy 
vàlasztèkban, mind kèzzel kèszüĺ sok szeretettel ès odafigyelèssel.
Facebookon Holdnővèr Moshatò Betètek nèven talàltok meg.

Hangák
www.  hangak.hu   Lehet rendelni ökocuccokat, zerowastecuccokat tisztítószerek, 
vannak kifejezetten baba-mama termékek is. Közösségi vásárláson alapul, 
tehát a profit egy része adományként egy alapítványnak megy.

A jegyzetet Szalai Zsanett Pynky hordozási tanácsadó, dúla, kommunikációs tréner készítette az Életfa Bábapraxis 
tanfolyamához. Szabadon felhasználható. Kapcsolat: pynky@ubainba.hu  Fb oldal Kommunikálj könnyedén!
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