
 

Baba-mama oldalak :  

http://babamama.info.hu/ 

http://www.babamamahaz.hu/ 

http://www.kismama-babaparna.hu/ 

http://picibaba.hu/ 

http://www.szuloklapja.hu/ 

http://www.bababirodalom.hu/ 

http://www.balamber.hu/ 

http://www.babamamatudakozo.hu/ 

http://www.babamamaexpo.hu/ 

http://babamama.aegon.hu/ 

http://www.bebilap.hu/ 

Online bababolt: 

Mini-Manó webáruház - Bababolt otthon! Babakocsi, bababolt, biztonsági 
autósülés, légzésfigyelő monitor. 
http://www.minimano.hu/  
 
Kölyökvár - A különleges gyerekszobai kiegészítők webáruháza. Gyerekbútor, 
bababútor, gyerekszoba dekoráció vagy épp gyerekágynemű, babaágynemű, 
gyerek falvédő mind megtalálható a gyerekszobai kiegészítők webáruházában! 
http://www.kolyokvar.hu/  
 
Kismama ruházat, több fajta méretben és színben. 
http://kismamabutik.hu/  
 
Babakelengye és babafelszerelés: kenguru, babaruha, babakocsi, etetőszék, 
utazóágy, pelenkázó. 
http://www.kengurubolt.hu/shop/  
 
Gyermekvarázs, gyermekek mesés birodalma. Gyermek játékok, bababútorok, 
kiegészítők. 
http://gyermekvarazs.bolthely.hu/  
 
Bababútor áruház: minden, amire a babának, gyermeknek szüksége lehet! 
Internetes baba- és gyermekáruház: nyitva naponta 24 órában. Áruházunkban 
kapható: bababútor, gyermekbútor, játék, takaró, gyerekágy, gyerekszobai 
dekorációk és minden babák és gyermekek számára elképzelhető használati 
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tárgy! 
http://www.gyerek-szoba.hu/  
 
Angol új és használt minőségi baba és gyerekruha.  
http://www.gyerektrend.hu/  
 
E-baba.hu, - minden, ami természetes a babának. Bio termékek, bio baby 
kozmetikumok. 
http://www.e-baba.hu/  
 
Babaápolási termékek webáruháza. 
http://www.forbaby.hu/  
 
Különleges bébitermékek boltja. Babahordozás, babaruha, nadrágpelenka, fa 
játékok, mesekönyvek. 
http://www.happy-baby.hu/  
 
Babakelengye és babafelszerelés: kenguru, babaruha, babakocsi, etetőszék, 
utazóágy, pelenkázó. 
http://www.kengurubolt.hu/shop/  
 
Nikica Bababolt fő márkái, Pierre Cardin, Top Rider, Giraffe Club, Graco. 
Minőségi babakocsi, autósülés, etetőészék, játékok. Magyar készítésű 
babaruhák. Fisher Price játékok. 
http://bolthely.hu/nikicabababolt/  
 
Pelenka-Portál fő profilja: Baba és felnőtt pelenka, játék webáruházas 
értékesítése és a megadott területen pelenkafutár szolgáltatás üzemeltetése. 
http://www.pelenkaportal.hu/  
 
Márkás, minőségi használt valamint új babaruhák és gyermekruhák webáruháza. 
http://www.ruhacsoda.hu/  
 
A legnagyobb hazai új és használt angol gyerekruha, babaruha (Next, Adams, 
George, GAP) webáruháza. 
http://ruhafalva.hu/  
 
Siesta gyerekcipő márkabolt, Siesta gyerekcipők nagy választékban. 
http://siestacipo.hu/home.php  
 
Egészséges gyermeklábbelik hazai gyártótól. Nagy választék, egyedi igények 
kiszolgálása. 
http://www.supy.hu  
 
Zetpol, Kasia gyermekcipő, vászoncipő, nyáricipő, benticipő, gyerekruha, 
fehérnemű, pizsama webshop. 
http://www.happychildren.hu  
 
Babakocsik, biztonsági autósülések, bababútorok, légzésfigyelők, gyerekjátékok 
áruháza. 
http://www.neobaby.hu/  
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Gondosan válogatott, jó minőségű, kedvező áron kínált, angol használt baba- és 
gyermekruházat, valamint vadonatúj kiegészítők. 
http://babasarok.bolthely.hu/  
 
Minden ami jó a babának és hasznos a mamának. Forgalmazott termékek: 
babakocsi, autósülés, babahordozó, etetőszék, utazóágy, babaápolás, babaruha. 
http://balamberbababolt.unas.hu/  

Új, outlet és használt termékek széles választékban: 

http://babamamaszakuzlet.hu/ 

 

… és még egy pár hasonló oldal : 

http://www.babavar.hu/ 

http://babymarket.hu/ 

http://baba-mama-ujdonsagok.hu/ 

http://nyuszibogyo.com/ 

http://www.baba-kocsi.hu/ 

http://www.babacsoda.hu/ 

http://www.kolyokvar.hu/ 

Mozgás, torna, massszázs: 

http://fittmamablog.hu 

http://www.oxygenwellness.hu/hu/ujpest/mano-klub/mozgasos-programok-
gyermekeknek 

http://www.youtube.com/watch?v=WTQvRdB4N3s 

http://www.csecsemo-masszazs.hu/ 

Indiai babamasszázs, videók : 

http://www.sangita.hu/ 

http://www.sangita-babamasszazs.hu/ 

http://www.youtube.com/watch?v=Cce9EA44Tgw 
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