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Articole puericultură, decor, jucării din lemn, soft 
toys, maşinuţe.

TOATA GAMA DE 
PRODUSE

Stand 27

10-15%

LE PETIT BUBU

Au rolul de a proteja copilul fără a obstrucţiona 
vederea acestuia. Protecţiile sunt realizate din 
burete îmbrăcat cu bumbac 100%. Sistemul 
de prindere este unul facil, prin fermoar. Nu 
obstrucţionează vederea copilului. Produs lucrat 
în atelierul nostru şi înregistrat OSIM.

PROTECŢII INDIVIDUALE 
PENTRU PĂTUŢ 

Stand 37

15%

BEBELUŞENII CONCEPT

IMAGE
sau 

LOGO

Pahar din silicon, farfurie, castron, set lingură şi 
furculiţă, bavetă. Toate produsele sunt realizate 
din 100% silicon moale şi durabil. 

SET PENTRU 
DIVERSIFICAREA 
COPILULUI 

Stand 37

15%

BEBELUŞENII CONCEPT

IMAGE
sau 

LOGO

Prosop de baie cu glugă din fibră de bambus 
sau bumbac, absorbant,  pentru bebeluşi sau 
copii. Prosoapele sunt catifelate la atingere 
şi plăcute în contactul cu pielea. Design-ul 
atrăgător, face ca scosul din băiţă sau duş să 
fie mult mai uşor.

PROSOAPE DE BAIE 

Stand 37

15%

BEBELUŞENII CONCEPT

IMAGE
sau 

LOGO

Păturică multifuncţională ideală pentru înfăşat, 
învelit, protecţie pentru soare, pentru intimitatea 
alăptatului în public, etc.

MUSELINE

Stand 37

15%

BEBELUŞENII CONCEPT

IMAGE
sau 

LOGO

Înflorim primăvara copiilor cu un discount de 15% 
pentru produsele brandului DooDaDoo. 
Dragostea pentru copii ne inspiră să oferim 
variante sustenabile, organice şi prietenoase, de 
la jucării de dentiţie şi lănţişoare pentru suzete 
până la museline sau măsuţe pentru camera 
celor mici. Descoperă o gamă creată din grijă 
pe care o purtăm celor mici, o gamă cu produse 
100% sigure pentru ei. Intră pe doodadoo.ro

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE

Stand 60

10%

DOODADOO
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“DooDaDoo vă prezintă babygym-ul ANIELLA 
confecţionat din ratan, care este creat manual 
de artizani din Vietnam, după modelul de design 
australian. 
Acesta vine însoţit de un set de 5 jucării, dintre 
care 3 sunt croşetate după tehnica Amigurumi 
şi 2 sunt din lemn, oferind copilului şansa de a 
interacţiona cu mai multe materiale şi texturi

TOATE PACHETELE CARE 
CONŢIN BABYGYMUL 
DIN RATAN

Stand 60

30%

DOODADOO
Gama Spectra oferă toate produsele necesare 
pentru un start bun în alăptare: modele variate 
de pompe (tehnologie de ultimă oră), accesorii, 
biberoane, sterilizator UV, încălzitor biberoane.
Vizitează standul SPECTRA ROMÂNIA şi 
achiziţionează orice pompă de sân la un preţ 
special!

LA ORICE MODEL DE 
POMPĂ DE SÂN

Stand 52

20%

SPECTRA
Nanny este un monitor de respiraţie care 
supraveghează încontinuu miscările şi respiraţia 
bebeluşului, oferind un avertisment timpuriu în caz 
de pericol posibil. Nanny emite o alarmă acustică 
şi vizuală puternică dacă respiraţia bebeluşului se 
opreşte mai mult de 20 de secunde sau scade la 
un ritm respirator sub 8 respiraţii pe minut.

MONITOR DE RESPIRAŢIE 
PENTRU BEBELUŞI

Stand 45

Reducere 100 Ron

NANNY

Cârpa magică este o laveta din microfibra, 
ecologică, cu proprietăţi unice de curăţare. 
Fără nici un fel de detergenţi, folosind doar APĂ, 
Cârpa Magică curăţă orice fel de suprafaţă, 
îndepărtand cu succes amprentele, petele de 
grăsime, de săpun sau praf, lăsând casa luna! 
Nu lasă urme sau reziduuri!

PACHET PROMO: 3 X LAVETĂ 
UNIVERSALĂ CÂRPA MAGICĂ, 
ALBĂ, 40 X 40 CM

Stand 62a

5%

CÂRPA MAGICĂ

IMAGE
sau 

LOGO

• Plastilina modelatoare Baby Do de la 
Carioca este special concepută pentru 
primele experienţe tactile ale bebeluşului. 
Îmbunătăţeşte motricitatea.

• Este fabricată din ingrediente vegetale şi 
sunt folosiţi coloranţi alimentari.

• Nu se lipeşte de mânuţe şi nu pătează 
hainele. Vârsta recomandată: 1 an + .

PLASTILINA PENTRU BEBELUŞI 
DE LA 1 AN, BABY DO, 8 
CULORI X 75G

Stand 62a

17%

CARIOCA

IMAGE
sau 

LOGO

MIDEER este combinaţia perfectă între artă şi 
joacă. 
„Discover, fun, art” este ADN-ul Mideer iar 
misiunea este să ofere copiilor oportunitatea 
de a se juca cu jucării educative premium. 
Toate produsele Mideer sunt certificate EN71, 
standardele europene de siguranţă.

ÎNTREAGA GAMA DE 
JOCURI ŞI JUCĂRII 
PREMIUM MIDEER

Stand 62a

10%

MIDEER

IMAGE
sau 

LOGO
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Dacă te gândeai să-ţi îmbraci copilul cu haine 
confortabile, de calitate, semnate de branduri 
importante, acum îţi oferim această ocazie. 
Găseşti la noi o mulţime de oferte bune şi articole 
vestimentare necesare pentru cel mic: seturi 
maternitate, salopete, body, pijamale, rochiţe 
casual, pleduri înfăşat, păturici... chiar din prima 
zi.

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE

Stand 48

30%

US POLO ASSN 
 Vei găsi la noi salopete, body-uri, rochiţe, pled-
uri tricotate, păturici, cardigane, set-uri pentru 
maternitate sau geanta ideala pentru perioada 
petrecută la maternitate şi în plimbare. Te vei 
îndrăgosti încă din prima secundă de articolele 
KitiKate care îţi pun la dispoziţie cadoul ideal 
pentru botez sau a-i arăta o grijă desăvârşită 
pielii sale sensibile.

HĂINUŢE TRENDY DIN 
BUMBAC ORGANIC

Stand 48

25%

KITIKATE ORGANIC 
 Bebetto produce o gamă largă de hăinuţe 
pentru bebeluşi şi copii de la 0 la 3 ani, produse 
pentru copii de înaltă calitate cum ar fi: - paturi 
- seturi pentru nou născuţi - prosoape - halate 
de baie - seturi de pat - genţi pentru mamă 
(maternitate) - salopete şi body-uri bebeluşi - 
jachete - rochii - şepci - cămăşi de corp - şosete 
- încălţăminte: pantofi, botine Bebetto este una 
din mărcile de top în fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte pentru copii din Turcia.

HAINUTE BEBELUSI 
0 - 1 AN, BUMBAC 
ANTIALERGIC

Stand 48

30%

BEBETTO 

În portofoliul nostru veţi regăsi articole pentru 
bebeluşi cu vârstă cuprinsa intre 0 - 36 luni - body-
uri şi seturi formate salopete sau fes şi botoşei 
pentru bebeluşi, salopete şi jachete, tricouri şi 
pantaloni pentru băieţi, rochii simpatice pentru 
fete, seturi pentru primele zile de viaţă, păturici 
tricotate. Colecţiile Pierre Cardin Baby cuprind 
articole confortabile, din materiale de calitate 
precum 100% bumbac şi alte materiale fine.

HAINE CONFORTABILE 
ŞI PRACTICE PENTRU 
BEBELUŞI

Stand 48

30%

PIERRE CARDIN BABY
Lucrate cu imaginaţie de designerii noştri, 
hăinuţele & trusourile de botez AnneBebe din 
noua colecţie propun ţinute de vis pentru prinţese 
şi cavaleri, toate la cele mai înalte standarde de 
stil şi calitate. Vă aşteptăm cu ţinute şi trusouri 
rafinate de botez, realizate din texturi şi culori 
alese, perfecte pentru sezonul cald. Materiale 
precum mătasea, satin-ul, penele şi detaliile 
preţioase se îmbină perfect cu nuanţele neutre 
ale hăinuţelor din noua colecţie.

TRUSOURI BOTEZ

Stand 48

50%

ANNEBEBE
Pătuţul Contact este un pătuţ 3 în 1 - poate fi folosit 
ca şi co-slepper, pătuţ normal şi pătuţ transformabil 
în canapea. Pătuţul co-sleeping Contact este un 
pătuţ stabil şi sigur, fie atunci când este ataşat la 
patul părinţilor, cât şi în mod independent. Este 
realizat din lemn de fag şi finisat cu lacuri speciale 
pe bază de apă non-toxice, salteluţă şi suportul 
antiregurgitare reglabil pe 3 nivele de înălţime, 
pentru o aliniere cât mai bună cu salteaua 
părinţilor, laterala detaşabilă şi 4 roţi prevăzute cu 
blocatori. 

PAT BEBE ATASABIL CO-
SLEEPER CONTACT CU SALTEA 
SI SUPORT ANTIREFLUX

Stand 30

30%

AZZURRA 
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Patul pentru bebeluşi Olalla vine la pachet cu 
salteluţa ovală, lenjerie 3 piese, set de pat cu 
aparatori, pernă şi kit-ul pentru co-sleeping. 
Olalla este confecţionat din lemn masiv de fag, 
beneficiază de finisaje de excepţie, este tratat 
cu vopsele şi lacuri ecologice pe bază de apă 
conform normelor şi reglementarilor Europene, 
nu reprezintă nici un pericol pentru sănătatea 
celui mic.

PĂTUŢ BEBELUŞI OVAL LEMN 
FAG OLALLA CU SALTELUŢĂ ŞI 
LENJERIE INCLUSĂ

Stand 30

30%

AZZURRA 

Pătuţul Glam este un produs complet cu 8 funcţii 
evolutive, din mini – pătuţ până la canapea, un 
model exclusiv fără alte costuri ulterioare pentru 
achiziţia de accesorii pentru când se măreşte. 
Este complet cu saltea ortopedică, laterale 
adaptabile pentru a transforma mini-pătuţul 
în pat copil, Kit fixare la patul matrimonial, Set 
lenjerie pătuţ completă cu apărătoare laterală, 
plăpumioară, cearceaf saltea, faţă de pernă.

PĂTUŢ BEBELUŞI 
TRANSFORMABIL 8 ÎN 1 
GLAM

Stand 30

20%

AZZURRA 

Pătuţul Nido pentru bebeluşi şi copii este ideal 
pentru părinţii aflaţi în căutarea confortului şi a 
siguranţei depline pentru bebeluşii lor. Cadrul 
este fabricat din lemn solid de fag şi este finisat 
cu vopsea specială pe bază de apă, somieră 
pentru saltea este solidă şi reglabilă pe două 
poziţii pe doua pozitii, 0-6 luni şi 6 luni-5 ani iar 
laterale sunt uşor culisabile cu posibilitate de a 
detaşa una dintre ele pentru a îl transforma mai 
târziu în sofa.

PĂTUŢ LEMN BEBE NIDO ERBESI 
CU SERTAR & 2 NIVELE SALTEA 
LATERALĂ CULISABILA

Stand 30

40%

ERBESI 

Pătuţul pentru bebe şi copii Mirtillo din lemn de 
fag este rezistent, durabil şi stabil şi are un design 
vesel ursuleţi şi iepuraş. Finisat cu vopsea specială 
non-toxică pe bază de apă. Pătuţul are un 
suport pentru saltea foarte util, reglabil pe două 
nivele de înălţime 0-6 luni şi pozitie 6 luni - 5 ani, 
în funcţie de vârsta copilului, 4 roţi cu blocatori, 
setar depozitare, laterale culisabile şi detaşabile.

PAT BEBE MIRTILLO 
DESIGN URSULEŢI LEMN 
DE FAG ALB

Stand 30

20%

ERBESI

Oferă-i celui mic iîcă de la naştere propriul său 
spaţiu de somn şi joacă, foarte aproape de tine. 
Fie că adopţi co-sleepingul, sau îl laşi pe micuţ 
să doarmă în camera lui, acest pătuţ îţi va fi de 
mare ajutor. Faţada pliabilă îţi oferă o experienţă 
unică în perioada alăptării.

PĂTUŢ CO-SLEEPING PLIABIL 
LARGO 60X120CM SALTEA 
COCOS INCLUSĂ

Stand 4

20%

NATUREZA  

Oferă-i celui mic încă de la naştere propriul său 
spaţiu de somn şi joacă, foarte aproape de tine. 
Fie că adopţi co-sleepingul, sau îl laşi pe micuţ 
să doarmă în camera lui, acest pătuţ îţi va fi de 
mare ajutor. Faţada pliabilă îţi oferă o experienţă 
unică în perioada alăptării.

PĂTUŢ CO-SLEEPING PLIABIL 
PICO NATUR 50X90CM 
SALTEA COCOS INCLUSĂ

Stand 4

20%

NATUREZA  
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Ideal ca şi pătuţ de sine stătător sau ca pătuţ 
co-sleeping, modelul Sereno se potriveşte 
bebeluşului tău încă din prima zi de viaţă! Oferă-i 
celui mic propriul lui spaţiu de dormit, aproape 
de tine. Uşor de manevrat, reglabil pe înălţime 
şi în plan înclinat, creat din materiale premium.

PĂTUŢ CO-SLEEPING 
SERENO 100X57C

Stand 4

20%

NATUREZA  

Când cel mic începe să mişune de zor, oferă-i un 
mediu safe de explorare. Create din lemn masiv 
de fag, micile piese de mobilier Kukka sunt ideale 
pentru ca puiul tău să se distreze de minune! Ai 
20% reducere pe toată perioada târgului Baby 
Boom la produsele Kukka! Ne găsiţi în Stand 4, 
Pavilion B1.

ÎNTREAGA GAMĂ DE 
MOBILIER

Stand 4

20%

KUKKA

Beneficii salinoterapie - curăţarea căilor 
respiratorii - eliminarea depunerilor din plămâni 
- respiraţie mai uşoară - sistem imunitar întărit 
-scăderea riscului de revenire a virozelor - scade 
suferinţele create de astm, tuse, bronşită, sinuzită, 
rinită, alergii - elimină senzaţia de nas înfundat - 
înmoaie şi elimină mucusul în exces - somn liniştit.

TOATE ABONAMENTELE 
DE SALINOTERAPIE

Stand 44a

20%

SALINA SALREGIA

In-ul nu numai că este un material uşor şi foarte 
delicat cu pielea celor mici, dar oferă şi protecţie 
UV naturală.
De aceea noua colecţie Spring Summer 2022 
Woolver se axează predominant pe haine 
din in organic, atât pentru copii, cât şi pentru 
bebeluşi. Modelele relaxate, uşor baggy, le 
permit celor mici o largă varietate de mişcări 
şi complimentează caracterul fluid şi răcoros al 
inului.

TOATĂ COLECŢIA DE 
VARĂ DIN IN ORGANIC

Stand 67

20%

WOOLVER

text

REDUCERI EXCLUSIVE 
TÂRGULUI BABY BOOM DE 
LA 30% PÂNĂ LA 70%

Stand 66a

de la 30% pana la 70%

EMMA CONCEPT

Fiecare vizitator va primi un voucher pe care îl 
poate valorifica la achiziţionarea unui Thermomix 
în termen de maximum 30 de zile de la data 
evenimentului.

LA ORICE PRODUS 
THERMOMIX

Stand 24a

voucher produse 50 euro

THERMOMIX ROMANIA

 

concept wear for kids 
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Nu pierde şansa să testezi cărucioarele Anex şi 
să le achiziţionezi la un preţ special! 
La BabyBoom vei putea să: 
-  vezi un cărucior Anex creat de faimosul 
designer Balmain 
- aduci la viaţă căruciorul Air-X Woo prin 
realitatea augumentată 
- primeşti accesorii cadou la achiziţia unui 
cărucior. 

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE ŞI ACCESORII 
CADOU”

Stand 5

10%

ANEXBABY ROMANIA

Extrem de confortabil, surprinzător de agil, foarte 
compact şi, în plus, un cărucior sigur.
Activitatea, bucuria şi responsabilitatea sunt 
valorile care constituie atât fundamentul mărcii, 
cât şi baza oricărei dezvoltări de produse noi.
Datorită lor, susţinem timpul de calitate în familie 
şi oferim mai multe oportunităţi de petrecere a 
timpului împreună.

LA TOATE TIPURILE 
DE CĂRUCIOARE 
X-LANDER

Stand 13

10%

X LANDER

Extrem de confortabil, surprinzător de agil, foarte 
compact şi, în plus, un cărucior sigur.
Activitatea, bucuria şi responsabilitatea sunt 
valorile care constituie atât fundamentul mărcii, 
cât şi baza oricărei dezvoltări de produse noi.
Datorită lor, susţinem timpul de calitate în familie 
şi oferim mai multe oportunităţi de petrecere a 
timpului împreună.

LA SETURILE COMPLETE (2 IN 
1 SAU 3 IN 1), ACHIZITIONATE 
SAU COMANDATE LA FATA 
LOCULUI.

Stand 13

15%

Biberon Natural 125 ml, Tetină ce imită forma 
sânului mamei, cu debit pentru nou-născut.

AVENT BIBERON 
NATURAL 0M+, 125ML

Stand 40e

30%

PHILIPS AVENT

Biberon 260ml cu dispozitiv anticolici AirFree™, 
Tetină cu debit lent.

AVENT  BIBERON 
ANTICOLICI 0M+, 260ML

Stand 40e

30%

PHILIPS AVENT

Aparat 2 în1 pentru prepararea hranei bebeluşilor 
tehnologie unică de preparare la abur. 
Include:
• Aparat de gătit cu aburi/blender: 1
• Spatulă: 1
• Pahar gradat: 1
• Carte de reţete: 1
Siguranţă: Sistem de blocare de siguranţă pentru 
detectarea capacului şi a bolului. Capacitate: 800 
(solide) / 450 (lichide) ml. Viteză: 1. Volum rezervor 
de apă: 200 ml

AVENT APARAT 2IN1 
GĂTIT ABUR

Stand 40e

30%

PHILIPS AVENT
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Set de alăptare. Include:
• Pompă de sân electrică simplă 
• Pernă de masaj: 1 buc
• Biberon Natural de 125 ml: 1 buc.
• Biberon Natural de 260 ml: 1 buc.
• Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui: 2 buc.
• Recipient de depozitarea laptelui matern: 5 buc.
• Adaptor pentru recipient de depozitare
• Tampoane pentru sân: 2 buc.

AVENT SET POMPA 
ELECTRICA & 
ACCESORII

Stand 40e

30%

PHILIPS AVENT

• Sistem DECT de monitorizare pentru copii
• 100 % privată, fără interferenţe
• Sunet de claritate excepţională
• Lumină de veghe şi cântece de leagăn

AVENT MONITOR AUDIO 
COPII, TIP 711DECT

Stand 40e

30%

PHILIPS AVENT

Pachetul Premium este pachet de top, conţine 
servicii de procesare şi stocare pentru celule 
stem hematopoietice, gelatină Wharton şi celule 
stem mezenchimale. Acest pachet include 
toate serviciile şi facilităţile pentru un eventual 
transplant. Stocarea se face in România - 
pachete în număr limitat.

PACHET PREMIUM 
STOCARE CELULE STEM 
RECOLTATE LA NAŞTERE

Stand 33

40%

EUROMEDICS CRIO/BANK

Doar în cadrul târgului beneficiaţi de reducerea 
de 15% la toată gama de produse Strigo şi de 
preţul promoţional de 99 RON orice Ghiozdan+ 
jucăria cadou!

TOATA GAMA STRIGO  
PREŢ PROMOŢIONAL LA 
GHIOZDANE DE 99 RON 
+JUCĂRIE CADOU

Stand 8a

15%

STRIGO
Pearhead, un brand infiintat in 1999, în Brooklyn, 
vine în întampinarea celor mici şi a celor dragi lor, 
cu o gamă variată de cadouri, precum rame foto 
cu mulaj, rame foto pentru ecografii, puşculiţe şi 
multe altele. Produsele Pearhead aduc bucurie 
şi ajută la crearea amintirilor de neuitat.

TOATA GAMA DE 
PRODUSE PEARHEAD

Stand 12a

20%

PEARHEAD

Ubbi este un brand al companiei Pearhead. 
Sub umbrela Ubbi sunt create produse unice, 
inovatoare, de calitate, dedicate părinţilor 
moderni. 
Elegante şi funcţionale, ele însoţesc bebeluşul 
încă de la naştere şi simplifică viaţa părinţilor.

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE UBBI

Stand 12a

20%

UBBI
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Creaţi cel mai natural mediu de somn din prima 
zi cu acest uimitor coş de bebeluşi, parte a 
colecţiei With Love. Este completat cu o saltea 
de lux Little Green Sheep, fără substanţe chimice. 
Coşul natural din frunze de palmier este frumos 
şi uşor, facilitând ridicarea şi mişcarea prin casă, 
fiind, de asemenea, mai dur şi mai durabil decât 
alte coşuri din porumb. 

COŞ DE BEBELUŞI 
TRICOTAT & SALTEA 

Stand 40d

40%

THE LITTLE GREEN SHEEP

Creaţi o cameră de îngrijire cu tematică 
distractivă pe care micuţul dvs. o va iubi, chiar 
şi o dată ce va fi mare. Setul de mobilier pentru 
camera de îngrijire din 2 piese SnuzKot, este 
format dintr-un pătuţ (Patul poate fi folosit de la 
naştere până la 4 ani si poate fi apoi extins pentru 
a fi potrivit unui copil de până la 10 ani) spaţios 
şi o comodă (unitate de schimb)cu 3 sertare. 

SET MOBILIER DIN LEMN 
MASIV SNUZKOT - PĂTUŢ 
ŞI COMODA

Stand 40d

40%

SNUZ

Dormi în siguranţă, hrăneşte-l uşor şi fii mai 
aproape de bebeluşul tău cu pătuţul co-sleeper 
SnuzPod3 premiat. SnuzPod3 vă oferă un aspect 
uimitor şi caracteristici noi, incluzând o optţune 
de înclinare pentru reflux, un coş care se poate 
detaşa de cadrul pătuţului, mai spaţios şi mai uşor 
şi cu laturi din plasă ce permite o respirabilitate 
mai mare cu vizualizare duală, făcându-l soluţia 
perfectă de somn atât pentru dvs. cât şi pentru 
nou-născutul dvs. de la 0 la 6 luni.

PATUT CO-SLEEPER 
SNUZPOD3

Stand 40d

40%

SNUZ

În cazul în care căutaţi acel sac de dormit pentru 
cărucior cu un „pic în plus”, puteţi opri căutarea 
acum. Husa pentru cărucior Bjällra cu guler de 
blană detaşabil este disponibilă în diferite culori.
Sacul vine cu o protecţie specială a capului 
construită pentru a oferi bebeluşului un plus de 
sprijin şi stabilitate gâtului. În plus, salteaua are 
găuri concepute pentru o cataramă.

SAC DE DORMIT CRÉME 
DIAMOND

Stand 40d

40%

BJALLRA OF SWEDEN

Hărţile nu sunt doar un decor unic, ci şi un mod 
senzaţional de învăţare prin joc. Copiii învaţă 
despre continente, oceane şi direcţii ale lumii, 
precum şi despre monumentele şi atracţiile 
dintr-o anumită regiune sau stat. Datorită 
autocolantelor suplimentare speciale, acestea 
pot marca şi locurile pe care le-au vizitat deja 
sau în care ar dori să meargă în viitor.

TAPET TROPIC SAND

Stand 40d

40%

PASTELOWE LOVE

Daiichi, lider in industria de produse pentru 
copii din Koreea, oferă produse noi şi moderne, 
destinate siguranţei copiilor în maşina, satisfăcând 
cele mai mari aşteptări. A obţinut certificări 
pentru siguranţă şi premii pentru tehnologie, 
la nivel mondial, prin cercetare şi dezvoltare 
continua. ZERO griji cu DAIICHI - Scaunele auto 
Daiichi acoperă toate grupele de vârstă.  

TOATA GAMA DE 
SCAUNE AUTO DAIICHI

Stand 1&2

25%

DAIICHI
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Eleganţa stă în detalii
Totul la îndemana, dar cu stil! Geanta şi rucsacul 
chic contemporane, cu o salteluţă pentru înfăşat 
inclusă, sunt un must-have pentru iubitorii stilului 
urban. Se potrivesc cu designul căruciorului, 
remarându-se prin glamour-ul său excepţional.
Exprimă-ţi stilul. Mişcă-te liber. Alege siguranţa. 
Alege Peg Perego.

TOATA GAMA DE GENŢI 
ŞI RUCSACURI PEG 
PEREGO

Stand 1&2

25%

PEG PEREGO

Pe braţul mamei, Manşeta Teodor acţionează 
ca o barieră, absorbind transpiraţia bebeluşului 
şi conferindu-i confortul şi relaxarea necesară 
pentru procesul de hrănire şi de odihnă. În 
cazul în care nu este folosită Manşeta Teodor, 
există riscul apariţiei iritaţiilor în zona cervicală 
a bebeluşilor şi, implicit, al disconfortului cauzat 
de transpiraţie.

MANŞETĂ SPECIALĂ 
PENTRU ALĂPTARE

Stand 58a

La 2 produse cumparate 
oferim o reducere de 20%

TEODOR

Noua colecţie Deluka Kids,vă prezintă noile 
tendinţe în moda pentru copii.
Rochiţele din dantelă, brodate delicat şi 
costumasele fashioniste,reprezintă alegerea 
perfectă pentru botezul copilului tău.
Te aşteptăm la târg să beneficiezi de oferta 
noastră de -30% reducere la toată gama de 
produse.

LA TOATA GAMA DE 
PRODUSE.

Stand 61

30%

DELUKA KIDS

“Fie că este vorba de o plimbare prin oraş, 
drumeţii sau practicarea sportului preferat (schi, 
jogging, cicling), împărtăşiţi pasiunile dvs. copiilor 
şi trăiţi experienţele alături de ei! Produsele THULE 
au detalii inteligente care fac cu adevarat 
diferenţa, atât pentru părinte cât şi pentru copii, 
punându-se accent pe SIGURANŢĂ, CONFORT, 
INOVAŢIE.”

CĂRUCIOARE URBANE

Stand 62

pana la 20%

THULE

“Fie că este vorba de o plimbare prin oraş, 
drumeţii sau practicarea sportului preferat (schi, 
jogging, cicling), împărtăşiţi pasiunile dvs. copiilor 
şi trăiţi experienţele alături de ei! Produsele THULE 
au detalii inteligente care fac cu adevarat 
diferenţa, atât pentru părinte cât şi pentru copii, 
punându-se accent pe SIGURANŢĂ, CONFORT, 
INOVAŢIE.”

CARUCIOARE 
MULTISPORT

Stand 62

pana la 20%

THULE

“Fie că este vorba de o plimbare prin oraş, 
drumeţii sau practicarea sportului preferat (schi, 
jogging, cicling), împărtăşiţi pasiunile dvs. copiilor 
şi trăiţi experienţele alături de ei! Produsele THULE 
au detalii inteligente care fac cu adevarat 
diferenţa, atât pentru părinte cât şi pentru copii, 
punându-se accent pe SIGURANŢĂ, CONFORT, 
INOVAŢIE.”

SCAUNE CU PRINDERE 
PE BICICLETA

Stand 62

pana la 20%

THULE
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“Fie că este vorba de o plimbare prin oraş, 
drumeţii sau practicarea sportului preferat (schi, 
jogging, cicling), împărtăşiţi pasiunile dvs. copiilor 
şi trăiţi experienţele alături de ei! Produsele THULE 
au detalii inteligente care fac cu adevarat 
diferenţa, atât pentru părinte cât şi pentru copii, 
punându-se accent pe SIGURANŢĂ, CONFORT, 
INOVAŢIE.”

RUCSACI TRANSPORT 
COPII

Stand 62

pana la 20%

THULE

Cerceii din aur cu protecţie Kalini sunt potriviţi 
înca din primele zile de viaţă ale bebeluşului 
şi nu au nicio limită de vârstă. Pentru că 
sunt siguri şi confortabili datorită sistemului 
de închidere prin înfiletare cu căpăcelul cu 
protecţie, prima şi cea mai potrivită alegere 
pentru primii cercei.

BIJUTERII PENTRU COPII 
DIN AUR ŞI ARGINT

Stand 7a

intre 15-30%

KALINI

Stochează celule stem în cea mai experimentată 
şi acreditată bancă din Germania, partener 
exclusiv Life Solutions în România! Sănătatea 
bebeluşului tău este cel mai important, te vei 
bucura de pachete adaptate nevoilor tale, 
acum cu discounturi de târg!

PACHETE PREMIUM DE 
RECOLTARE CELULE 
STEM

Stand 34

Pana la 40%

LIFE SOLUTIONS VITA34

Cel mai nou, vesel şi creativ brand de papetărie şi 
jucării creative este prezent la târgul Baby Boom.
Doar în cadrul targului beneficiaţi de 15% 
reducere la produsele noastre.

TOATA GAMA STRIGO

Stand 8a

15%

STRIGO

Toată gama de ghiozdane are un discount 
maxim de 20%, preţul fiind de 99 ron plus cadou 
o jucărie creativă!

GHIOZDANE  +JUCARIE 
CADOU

Stand 8a

pana la 20%

STRIGO

Din 1958 un reper al calităţii pentru părintii din 
Franţa.
Dodie înseamnă inovaţie, calitate şi produse bio. 
Dodie înseamnă o gamă completă de produse 
pentru bebeluşi dezvoltată împreună cu experţi: 
primul biberon, prima suzetă, toate produsele 
pentru bebeluşi necesare primei schimbări sau 
primei băiţe, dar şi accesorii pentru alăptare 
pentru mame. 

GAMA COMPLETĂ 
DODIE FRANCE

Stand 56

15% valabil doar la targ

DODIE FRANCE
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Vă invităm să descoperiţi colecţia pentru copii 
de la 0-7 ani, cu accent sporit pe comoditate, 
rezistenţă dar şi siguranţă. 
Designul unic şi imprimeurile colorate vor 
transforma îmbrăcatul într-o joaca.

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE

Stand 63b

15%

LUU.RO

Se poate folosi ca păturică subţire, scutec de 
înfăşat sau protecţie pentru pat, cărucior, masă 
de înfăşat. Compoziţie 100% bumbac, material 
antialergenic, perfect pentru pielea fină a 
bebeluşilor, fiind ideal încă din prima zi de viaţă.

SCUTEC MUSELINA DIN 
BUMBAC

Stand 61b

pana la 30%

MOMMY&ME

Utile şi extrem de frumoase, salopetele noastre 
au fermoar reversibil pentru a schimba bebeluşii 
uşor, fără bătăi de cap, manşete la mânuţe, care 
se transformă în mânuşi şi manşete la picioruşe, 
care se transformă în botoşei. Materialul este 
95% bumbac, 5% elastan. Sunt disponibile în trei 
mărimi: 0-6 luni, 6-12 luni şi 12-18 luni.

SALOPETĂ BUMBAC

Stand 61b

pana la 30%

MOMMY&ME

Cu protecţiile noastre laterale poti fi sigur că 
bebeluţul tău va fi ferit de orice lovitură în timp 
ce doarme sau doar se joacă. Pe lângă faptul că 
sunt foarte utile, arată şi minunat. Sunt fabricate 
din materiale hipoalergenice şi se fixează de 
patuţ cu ajutorul panglicilor pentru o potrivire 
perfectă. Garantăm că faceţi cea mai bună 
alegere alegând Mommy&me.

PROTECŢII LATERALE 
PENTRU PĂTUŢ

Stand 61b

15% valabil doar la targ

MOMMY&ME

Permiţe bebeluşului să se simtă în siguranţă, atât 
când este treaz, dar în special când doarme. 
Oferă spaţiu de mişcare atât cât are nevoie, 
se poate regla cu ajutorul şnurului care permite 
ca babynestul să fie folosit o perioadă mare de 
timp. Marginile lui sunt moi, dar ferme, umplute cu 
umplutura hipoalergenică Superball, iar salteluţa 
are 3 cm grosime. 

BABYNEST

Stand 61b

reducere intre 5% si 20% 
sau un cadou

MOMMY&ME

Only Napkin Baby® sunt serveţele delicate cu 
pielea încă din prima zi de viaţă şi prietenoase 
cu mediul înconjurător. Confecţionate 100% 
din vâscoză sunt certificate Oeko-Tex® că nu 
conţin substante nocive, parfumuri, loţiuni sau 
alergeni. Toarnă câteva picături de apă rece 
sau caldă şi se transformă într-un serveţel umed. 
Se pot folosi pe mâini, faţă şi fundulet.

SERVETELE COMPRIMATE 
PENTRU BEBELUSI

Stand 10b

20%

ONLY NAPKIN BABY

mommy&me mommy&me

mommy&me mommy&me
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30 % REDUCERE la toate costurile
3 Tipuri de celule stem gata izolate individual
Depozitare pe 25 de ani
EXCLUSIV LifeCord - serviciul de procesare şi 
separare al cordonului ombilical
CADOU Bagaj maternitate: SET produse Bayer 
+ SET Pompă alăptare Lansinoh + BEBEKIT: set 
produse îngrijire nou-născut de la parteneri
EXCLUSIV LifeKit - Cel mai performant kit de 
recoltare şi transport al celulelor stem.

3 PACHET CELULE STEM: SÂNGE 
+ CORDON: 3 TIPURI SEPARATE 
DE CELULE STEM - 3 UNITĂŢI/ 5 
RECIPIENTE DE DEPOZITARE

Stand 38

30% la toate costurile

LIFECORD+3

30 % REDUCERE la toate costurile
3 Tipuri de celule stem gata izolate individual
Depozitare pe 25 de ani
EXCLUSIV LifeCord - serviciul de procesare şi 
separare al cordonului ombilical
CADOU Bagaj maternitate: SET produse Bayer 
+ SET Pompă alăptare Lansinoh + BEBEKIT: set 
produse îngrijire nou-născut de la parteneri
EXCLUSIV LifeKit - Cel mai performant kit de 
recoltare şi transport al celulelor stem.

PACHET CELULE STEM: SÂNGE 
+ CORDON: 3 TIPURI SEPARATE 
DE CELULE STEM - 5 UNITĂŢI/ 8 
RECIPIENTE DE DEPOZITARE

Stand 38

30% la toate costurile

LIFECORD+3 PLUS SIGURANTA

Pe lângă colecţiile de bază vă vom prezenta 
articole fabricate din materiale reciclabile, jucării 
şi articole de dentiţie Tiny Bio realizate din trestie 
de zahăr, articole de baie realizate din materiale 
100% bumbac organic şi nu în ultimul rând veţi 
găsi o gamă variată de scaune auto de maximă 
siguranţă pentru copiii Dvs de la Britax-Romer, 
Abc design şi Osann.

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE

Stand 9

intre 15% si 25%

Carter’s OshKosh este un brand lider în 
îmbrăcămintea pentru bebeluşi şi copii mici. 
Design-urile noastre se bazează pe  calitate şi 
inovaţie, calităţi care ne-au câştigat încrederea 
generaţiilor de familii de-a lungul timpului.

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE

Stand 19

pana la 50%

CARTER’S OSHKOSH
Este cel mai sigur scaun auto i-Size construit de 
Axkid. Care sunt punctele tari ale acestui scaun 
auto?
• instalare rapidă şi sigură în doar 30 de 

secunde
• oferă cel mai bun spaţiu la picioare dintre 

toate modelele de scaune auto din 
industrie

• design nou şi innovator
• testat ADAC şi testat Plus (Testul Suedez de 

Siguranţă).

SCAUN AUTO I-SIZE

Stand 18

pana la 40% la scaune si 
pana la 70% accesorii

AXKID ONE
Un singur scaun auto pentru întreaga copilărie. 
Poate fi utilizat din prima zi de viaţă până la 
aproximativ 7 ani. Noul design culisant pe tine 
facilitează aşezarea copilului în scaun, oferind 
spaţiu suplimentar la picioare şi un grad mai mare 
de înclinare al scaunului, care se poate regla în 
timpul mersului.

SCAUN AUTO

Stand 18

pana la 40% la scaune si 
pana la 70% accesorii

AXKID ONE +
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Faceţi cunoştinţă cu noua generaţie rear-facing!
• rear-facing prelungit până la 36 kg si 135 

– 140 cm
• spătar cu 10 cm mai lung
• spaţiu la picioare de până la 30 cm pentru 

copil
• instalare în 60 de secunde.

SCAUN AUTO

Stand 18

pana la 40% la scaune si 
pana la 70% accesorii

AXKID MINIKID 3!

Este varianta îmbunătăţită a scaunului auto Axkid 
Minikid 2. Testează noul scaun auto Axkid Minikid 
2 (2022/23) la Baby Boom! Spătarul scaunului este 
cu 2 cm mai lung şi permite poziţionarea rear-
facing pe o perioadă extinsă, până la vârsta de 
6-7 ani, într-un design compact.

SCAUN AUTO

Stand 18

pana la 40% la scaune si 
pana la 70% accesorii

AXKID MINIKID 2 (2022/2023)

Cel mai îndrăgit scaun auto pentru copii 
continuă să salveze vieţi zi de zi. Un scaun auto 
premiat care creşte odată cu copilul tău. Axkid 
Minikid 2.0 se remarcă printr-o poziţie confortabilă 
şi protecţie excelentă din toate unghiurile. Vino la 
Baby Boom şi testează scaunul auto Axkid Minikid 
2.0 direct pe maşina ta. 

SCAUN AUTO

Stand 18

pana la 40% la scaune si 
pana la 70% accesorii

AXKID MINIKID 2.0

6+ luni 270ml, PP şi tetină din silicon alimentar

BIBERON 270 ML

Stand 47

pana la 70%

U-GROW
Aparatul este 100% sigur, deoarece sistemul 
nostru previne apariţia oricăror probleme 
legate de siguranţă. Datorită sistemului nostru, 
aparatul poate funcţiona continuu, utilizatorul 
nefiind nevoit să aştepte ca boilerul să fie din 
nou pregătit pentru funcţionare. Datorită 
construcţiei moderne, aparatul poate fi curăţat 
în întregime după fiecare utilizare, inclusiv 
capacul elementului de încălzire! Astfel, igiena 
este garantată 100%.

ROBOT BUCĂTARIE CU 
ABUR VAPORO U050-FP

Stand 47

pana la 70%

U-GROW
Scaun auto cu isofix U-Grow Odin, 0-36 kg, culori 
disponible -Gri/Rosu
Destinat copiilor de la naştere până la 12 ani 
(0-36 kg).
Scaun cu sistem de rotaţie 360° ce facilitează 
poziţionarea copilului în scaunul auto, iar piciorul 
de sprijin telescopic adaugă un plus de siguranţă. 

SCAUN AUTO ISOFIX

Stand 47

pana la 70%

U-GROW ODIN
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 Din iubire pentru frumos şi dragostea pentru copii 
a aparut acest vis devenit realitate.
I Do şi Sarabanda sunt 2 branduri care se remarcă 
prin calitate, confort şi design. 
Oferim o gamă largă de îmbrăcăminte, 
încălţăminte şi accesorii pentru copii de la vârsta 
de 0 luni până la vârsta de 16 ani. 
Rochiţe de vis, costume de botez, îmbrăcăminte 
casual, pe toate le găsiţi la noi. 

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE

Stand 59a

20%

MARABU KIKDS

Articolele sunt special concepute pentru a 
susţine familia încă înainte de naşterea micuţului, 
prin confortul din timpul somnului cu ajutorul 
pernelor pentru gravide, care mai apoi devin 
un bun ajutor în momentul alăptării.

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE

Stand 46

până la 50%

BABYNEEDS

Pielea fina a bebeluşului merită răsfăţ pe măsură 
cu ţesăturile fine de la MimiNu. Produsele sunt 
delicate, subtile, confortabile, dar mai ales sigure 
pentru bebeluşi şi copii mici. Îndeplinesc cele 
mai stricte standarde de siguranţă confirmată de 
omologările şi certificările OEKO-TEX 100.

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE

Stand 46

până la 40%

MIMINU

Qmini nu este doar alegerea perfectă pentru 
proaspetele mămici, prin articole dedicate 
acestora, ci are grijă şi de siguranţa celor mici 
prin produsele de siguranţă dedicate îngrijirii lor: 
bariere de pat, porţi de siguranţă, oglinzi auto de 
supraveghere, dar şi salteluţe de joacă şi textile 
realizate din ţesături naturale. În spatele acestor 
articole se află o echipă de profesionişti cu o 
experienţă vastă în domeniu.

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE

Stand 46

până la 53%

QMINI 
Misiunea companiei este de a oferi produse 
sigure, confortabile şi moderne, fiind urmărite 
valorile familiei pe tot întregul proces de 
fabricaţie: siguranţă, îngrijire şi dezvoltare.

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE

Stand 46

31%

LIONELO 
Produsele Yappykids sunt produse premium. 
Oferă o gamă largă de mobilier modern pentru 
copii, cu design unic şi sofisticat. YappyKids au 
creat primul pătuţ din lume în care somiera 
saltelei poate fi aşezată în unghi.

TOATĂ GAMA DE 
PRODUSE

Stand 46

31% 

YAPPYKIDS 
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• Reduceri speciale la pachetele de naştere 
disponibile în Maternitatea SANADOR!

• Maternitatea SANADOR reprezintă 
alegerea excelentă pentru mamele care 
vor să îşi aducă pe lume bebeluşul într-o 
maternitate sigură şi prietenoasă, dotată cu 
echipamente de ultimă generaţie şi aflată 
sub îndrumarea unei echipe medicale de 
elită.

PACHETE DE NAŞTERE 
DISPONIBILE ÎN 
MATERNITATEA SANADOR!

Stand 35

Oferte speciale la târg

SANADOR

Are o textura fină, se absoarbe uşor în piele şi nu 
o lasă grasă.
Hidratează şi hrăneşte intens, lasă pielea fină, 
netedă şi catifelată. 
Ingrediente din agricultura organică certificată, 
cu 93% ingrediente active naturale.
Fără parabeni, uleiuri minerale, netestata pe 
animale.

CREMA DE MÂINI CU 
LAPTE DE MĂGĂRIŢĂ 
150ML

Stand 52b

10%

OLIVOLIO BOTANICS

Se absoarbe uşor, are o textură fină, nu lasă 
pielea grasă, revitalizează, hidratează şi hrăneşte 
pielea;
Calmează instant senzaţia de uscare şi de 
strângere a pielii uscate, sensibile;
Cu 95% ingrediente active naturale;
Fără parabeni şi uleiuri minerale;
Fără parfum alergen;
Netestata pe animale.

LOŢIUNE DE CORP CU 
LAPTE DE MĂGĂRIŢĂ 
250ML

Stand 52b

10%

OLIVOLIO BOTANICS

Hidratează, înmoaie, protejează mâinile de la 
uscare şi întărire;
Contribuie la combaterea unghiilor devitalizate;
Mâinile devin sănătoase, moi şi catifelate;
Se menţin hidratate chiar şi după spălare;
100% Ulei din seminţe de canabis sativa organic;
Fără parabeni şi uleiuri minerale;
Netestata pe animale;
95% Ingrediente de origine naturala.

CREMĂ DE MÂINI CU 
ULEI DE CANABIS 150ML

Stand 52b

10%

OLIVOLIO BOTANICS
Are o textură onctoasa-uşor cremoasă şi se 
aplică pe pielea umedă;
Hidratează, înmoaie, hrăneşte şi reîntinereşte 
pielea;
Calmează pielea iritată şi sensibilă;
Reduce disconfortul, reconditionează pielea 
uscată / deteriorată şi îi redă elasticitatea;
100% Ulei din seminţe de canabis sativa organic;
Fără parabeni şi uleiuri minerale;
91% Ingrediente de origine naturala.

UNT DE CORP CU ULEI 
DE CANANIS 150ML

Stand 52b

10%

OLIVOLIO BOTANICS
Cursul pregăteşte părinţi competenţi şi relaxaţi, 
care să aibă toate cunoştinţele necesare 
pentru o naştere uşoară şi care să se bucure cu 
adevărat de venirea pe lume a bebeluşului lor.

CURSUL PRENATAL DE 
NAŞTERE NATURALĂ & 
NAŞTERE MEDICALIZATĂ

Stand 53a

20%

SAMAS
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TÂRG PENTRU COPII 0-7 ANI ŞI 
VIITOARE MĂMICI

Alăptarea este un proces natural, dar este 
nevoie de un pic de instruire teoretică şi, mai 
ales, practică, din partea unui specialist, pentru 
ca alăptarea să decurgă bine, bebeluşul să 
primească suficientă hrană, iar mama să se simtă 
confortabil. 

CONSILIERE ÎN 
ALĂPTARE (LA SEDIUL 
SAMAS)

Stand 53a

20%

SAMAS

Cursul de reeducare abdo-perineală facilitează 
revenirea la forma iniţială, de dinainte de naştere 
şi la o viaţă intimă satisfăcătoare şi te ajută să eviţi 
problemele (prolaps de organe, incontinenţă 
urinară, fecale, hemoroizi, probleme sexuale).

PACHET REEDUCARE 
ABDO-PERINEALĂ DE 3 
ŞEDINŢE 

Stand 53a

 20%

SAMAS

Momentul introducerii alimentelor în meniul 
unui bebeluş reprezintă un fenomen la fel de 
important pentru mame ca momentul alăptării. 
La curs vei afla tot ce trebuie să ştii despre 
alimentaţia complementară a bebeluşului tău 
şi cum să te descurci mai uşor cu introducerea 
noilor alimente.

CURS DE DIVERSIFICARE A 
ALIMENTAŢIEI BEBELUŞULUI 
(LA SEDIUL SAMAS)

Stand 53a

20%

SAMAS

Elaborat în cadrul programului Sănătos de mic, 
menit să reducă obezitatea infantilă, Ghidul 
pentru părinţi a fost realizat sub coordonarea 
unui comitet ştiinţific şi oferă părinţilor informaţii 
esenţiale despre pragurile de dezvoltare şi 
necesarul nutriţional pe grupe de vârstă. Conţine 
şi secţiune de reţete.

GHIDUL PENTRU PĂRINŢI

Stand 53a

15%

SAMAS

COLECTIA DE CARTI 
PEPPA PIG 
NOVELO
Colecţia Peppa Pig include cărţi ilustrate pentru 
copii în limba engleză.

20% 

Stand 61a

COUNTERMEASURE 3

TRIAD DRIFT TRIKES
Copilul tău este nărăvaş şi are prea multă 
energie? 💥 Este prea mic pentru o bicicletă şi 
prea mare pentru un cărucior? Perfect! 👍 Hai la 
noi, achiziţionează tricicleta potrivită şi vei scăpa 
de griji! Aaa 😱 şi am uitat să te anunţ, ai şi 10% 
Reducere pe perioada târgului Baby Boom Show 
26 - 29 mai Romexpo, pavilion B1.
Te aşteptăm! 🏃

10% 

Stand 60a


