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Kedves Vásárlónk!

Amikor LAICA terméket vásárolsz, akkor nem 
csak egy terméket viszel haza, hanem részese 

leszel a LAICA filozófiának is.
Cégünk a Silko&Co Kft., az 1974-ben alapí-

tott családi vállalkozás az Olaszországi Laica Spa.  
magyarországi disztribútora immáron 9 éve. Ez idő 
alatt nem csak a széles termékportfólió forgalmazá-
sában fejlődtünk, hanem a LAICA világnézetétől is 
sokat tanultunk. Büszkeséggel tölt el minket, hogy 
egyre több háztartásban vannak jelen LAICA termé-
kek, és ezzel egyidejűleg a magyar háztartások is 
részesei lehetnek a LAICA eszméjének, ami teljes 
mértékben elkötelezett a minőség, a fenntartható-
ság és az emberi jogok védelme iránt. 

Ez a füzet azért jött létre, hogy Te is megismerked-
hess termékeinkkel és lásd, hogy a sokak számára 
jól ismert vízszűrésen, vízszűrő kancsókon, szűrőbe-
téteken kívül mennyi mindenre kínálunk megoldást  
az otthonodba. 
  Szeretnénk megköszönni Nektek azt a sok jó ér-
zést, amit kapunk nap, mint nap, amikor megoszt-
játok velünk az örömötöket, amit a LAICA termékek 
használata során tapasztaltok.

 Köszönjük, mert szeretjük az életet, szeretünk 
dolgozni, szeretjük a vevőinket, szeretjük a LAICA  
termékeket.

 
LAICA - Olaszországból szeretettel!

A LAICA vízszűrő kancsók széles választékának 
köszönhetően könnyen megtalálhatod céljaidnak, 
lehetőségeidnek és az egyéniségednek leginkább 
megfelelő készüléket. Neked is jár, hogy saját LAICA 
kancsóddal végre kényelmesen juss tiszta, ízletes és 
egészséges vízhez, óvd a környezeted, és spórolj akár 
évi több tízezer forintot!

ÜDVÖZLÜNK A LAICA VILÁGÁBAN!
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Clear Linea kancsók
A LAICA Clear Linea víztisztí-

tó kancsója alapvető segítséget 
nyújt a konyhádban.
Használatával mindig minőségi 
és tiszta vizet ihatsz a szükséges 
ásványi anyagok megtartásával, 
ráadásul a kedvenc ételeid sokkal 
ízletesebbek lehetnek, ha mosoly-
góvizet használsz főzéskor, ami 
a forró italaid aromáját is jobban 
kihozza. 

A LAICA Róma XXL vízszűrő 
kancsó kialakításakor a LAICA 
gondolt a nagycsaládokra is, ahol 
egyszerre nagyobb mennyiségű 
szűrt vízre is szükség lehet, illetve 
azokra, akik főzéshez is szíveseb-
ben használják az egészséges, 
szűrt vizet a csapvízzel szemben.

Választhatod a modern elekt-
ronikus, vagy az elegáns 
mechanikus kijelzőt.

Miért jó a LAICA  vízszűrő rendszer?

KÉNYELMES
… mert megszűnik a cipekedés.

Róma XXL
kancsók

Carmen Electronic 
kancsók

R

R

Carmen Electronic kancsó a modern, elektronikus 
kijelzők híveinek.

• Vízszűrő kancsó használatával megkíméled magad 
a műanyag palackok cipelésétől, s közben hozzá-
járulsz egy környezettudatosabb életvitelhez is. 

• Magaddal viheted akár a nyaralásra, akár a 
munkahelyedre. Könnyű a használata (még egy 
kisgyereknek is) és nem foglal el sok helyet. 

• A napi tisztavíz-fogyasztással megóvhatod bőröd 
szépségét és egészségét is.

LAICA VÍZSZŰRÉSLAICA VÍZSZŰRÉS Vízszűrő kancsókVízszűrő kancsók

Formai 
kialakításának 

köszönhetően a 
vízszűrő kancsók 

beférnek a legtöbb 
hűtő ajtajának 
tartórekeszébe.

A LAICA vízszűrő kan-
csói széles választékban 
kaphatóak, így mindenki 
megtalálhatja köztük a 
neki tetsző formát, színt és 

méretet.

KÖLTSÉGHATÉKONY
…nem kell palackos vizekre költeni, 
így megtakarítást érhetünk el.

KÖRNYEZETBARÁT
…nem terheljük műanyag palackok-
kal a környezetet.

KÍMÉLI A KISGÉPEKET
… a vízkövesedési problémáktól.

KÁVÉHOZ, TEÁHOZ
… javítja a víz állagát, így a forró
italok még finomabbak lesznek.
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LAICA VÍZSZŰRÉSLAICA VÍZSZŰRÉS Vízszűrő betétekVízszűrő kancsók és szűrőbetétek

Aida kancsók
Válaszd a LAICA Aida kancsót, ha szeretnéd, hogy a letisztult forma

és az elegáns szín a konyhád dísze legyen.

Az már csak hab a tortán, hogy még a konyhai kisgépeidet is meg-
óvhatod a vízkövesedéstől, ha mosolygóvizet töltesz beléjük, mivel a 
kancsóban található szűrőbetét lágyabbá teszi a vizet, így óvva gépeidet 
az idő előtti tönkremeneteltől.

LAICA TIPP
Használd a LAICA vízszűrő rendszert, hogy még ízletesebb forró italokat, kávét, teát és fino-
mabb ételeket készíthess magad és a családod számára, miközben konyhai kisgépeidet is 
megóvod!

Univerzális 
vízszűrő betét

Mineral Balance vízszűrő betét

Magnesiumactive
vízszűrő betét

INNOVATÍV VÍZSZŰRÉS
A rendszer kulcseleme a 

legújabb fejlesztésű Bi-flux 
szűrőbetét, amely ioncserélő 
gyanta és aktív szén keve-
rékét tartalmazza, valamint 
egyedi felépítése szabada-

A LAICA Univerzális Bi-flux 
szűrőbetét hatékonyan csökkenti 
a csapvíz egészségtelen össze-
tevőit (klórt és származékait, ne-
hézfémeket, rovarírtó/növényvédő 
szereket). Lágyítja a csapvizet, 
mivel csökkenti a víz keménysé-
gét okozó ásványi anyagokat, így 
csökkenti a vízkövesedést pl. víz-
forralóknál is. Univerzális felhasz-
nálásra, hideg és forró italokhoz 
is,  gazdaságos.

A LAICA kifejlesztette a 
„Mineral Balance” speciális 
bi-flux szűrőbetétet, amely - az 
univerzális szűrőhöz képest - még 
hatékonyabban tartja fent a szer-
vezeted számára fontos ásványi 
anyagok és a pH egyensúlyát 
a vízben, miközben könyörtele-
nül leszámol az egészségedre 
káros, nem kívánatos összete-
vőkkel, mint pl. a klór, nehézfé-
mek, növény- és gyomírtószer  
maradványok.

A LAICA Magnesiumactive™ 
szűrőbetét azon túl, hogy csökken-
ti a csapvíz nem kívánt és egész-
ségtelen összetevőit, növeli a szűrt 
víz magnéziumtartalmát, ezáltal 
hozzájárul az emberi szervezet 
magnézium ellátásához. Ez kimon-
dottan fontos sportolóknak, aktív 
életet élőknek és fizikai munkát 
végzőknek, ill. támogatja a stressz 
leküzdését és a koncentráció fenn-
tartását is.

lommal védett. 5 lépcsős szűrés: A gravitációt kihasználva 
szabályozott sebességgel a csapvíz áthalad az aktív szén, ill. 
ioncserélő gyanta golyócskák között, és ezzel mechanikailag, 
ill. kémiailag megköti a nemkívánatos összetevőket, miközben 
az emberi szervezetnek biológiailag fontos ásványi anyagok 
(kalcium, magnézium,...stb.) a vízben maradnak.
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Miért vákuum?
A vákuumcsomagolás a modern tar-
tósítási technológia egyik leghatéko-
nyabb eljárása, amely már elérkezett 
a háztartásokba is. A módszer lényege, 
hogy a tárolásra szolgáló speciális do-
bozt/tasakot/fóliát légmentessé tesz-
szük majd hermetikusan lezárjuk, így 
akár az ötszörösére növelve az élelmi-
szerek eltarthatóságát.

Laica Prémium 
vákuumozható 
dobozszett

Akár 5x hosszabb ideig 
eltartható élelmiszerek, 
mesterséges tartósítósze-
rek nélkül. Ha a minél ter-
mészetesebb és adalékmen-
tes ételek híve vagy, akkor ezt a 
megoldást értékelni fogod! 

A legújabb vákuumozható tároló dobo-
zokat az átgondolt tervezés és prémium alapanya-
gok felhasználása jellemzi. A LAICA prémium tárolórendszere az 
igényeseknek készült, akik értékelik az I. osztályú megoldásokat.  
A BPA mentes polikarbonát biztosítja, hogy a doboz a tárolás során 

nem veszi át az ételek szagát, az ABS „szinte tör-
hetetlen” tető pedig a hermetikus zárórendszerrel 
biztosítja a hosszantartó és biztonságos oxidáció-
mentes ételtárolást.
A vákuumcsomagolás kulcsa az oxigénmentes 
környezet létrehozása és fenntartása, amelynek 
köszönhetően az ételek természetes „romlási” fo-
lyamata jelentősen lelassul. Ez a folyamat hűtőben, 
vagy fagyasztóban történő tárolás esetén még ha-
tásosabb.
A mélyhűtőből pedig közvetlenül a mikrohullámú 
sütőbe is helyezhető ez a különlegesen ellenálló 
anyagokból készült prémium tárolódoboz.

Laica Kompakt 
vákuumozó 
fóliahegesztő gép
Tartósítás egyszerűen akár 

kisebb konyhákban is. A LAI-
CA extra kompakt méretű 
automata vákuumos fólia-
hegesztője kis háztartások-
ban/konyhákban is praktikus. 
A vákuumcsomagolt élelmiszerek 
fogyaszthatósági ideje akár az öt-
szörösére is nőhet. A légmentes 

térnek köszönhetően nem csak 
helytakarékosan lehet elhelyezni 
a kívánt élelmiszert, de a légmen-
tes zárás lassítja az élelmiszerek-

Veled is előfordul, hogy a drágán megvásárolt élelmisze-
reid egy része a kukában végzi?
A LAICA teljesen automatikus vákuumozó - hegesz-
tő gépével gyorsan, könnyedén és nagyon precízen, 
légmentesen „elcsomagolhatod” az ételeket. Egyszerű 
kezelhetőségének köszönhetően gyerekjáték lesz vele az 
ételeid tartósítása: a fedő lezárását követően automatiku-
san indul is az vákuumképzés majd a hegesztéssel lég-
mentesen le is zárja a csomagot. Segítségével egyszerű 
és higiénikus módon őrizheted meg ételeid természetes 
frissességét. Ételeid így akár ötször tovább eltarthatóak és 
kisebb helyet foglalnak a fagyasztóban, hűtőben.

Laica Automata vákuumozó 
fóliahegesztő gép

Az eljárás során első 
lépésben a speciális 

gázdiffúziós zacskóba 
helyezett élelmiszer 

kerül, a készülék kiszívja 
a levegőt, majd hegesz-
téssel automatikusan 
lezárja a csomagot.

ben fellépő oxidációs folyamatokat 
is. Azoknak ajánljuk, akik viszony-
lag kevés terméket csomagolnak 
egyszerre.

LAICA KONYHALAICA KONYHA Vákuumcsomagoló gépekVákuumozható dobozok
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LAICA KONYHALAICA KONYHA Vákuumcsomagoló tasakok, fóliákVákuumcsomagoló gépek, tasakok és fóliák

Laica Nagyteljesítményű 
automata vákuumozó 
fóliahegesztő gép

Vákuum-
csomagoló 
fólia tömlők

Fókuszban a tökéletes telje-
sítmény!

A prémium SENSORTECH 
technológiának köszönhetően 
változtatható a vákuumhatás és 
a hegesztési idő a csomagolan-
dó élelmiszer állagától függően, 
így optimális megoldást nyújt 
puhább illetve keményebb állagú 
élelmiszerek vákuumzárására is. 
Ennek köszönhetően ugyanazzal 
a készülékkel megoldható pl. a lé-
dús eper és a tőkehúsok tökéletes 
vákuumozása is. Választható au-

tomata vagy manuális működés. 
Az automata program érzékeli és 
beállítja az optimális elszívási és 
hegesztési teljesítményt, míg a 
manuális móddal mi magunk ál-
líthatjuk be a készüléket a kívánt 
eredmény eléréséhez.
Ezzel a készülékkel nem kell többé 
kompromisszumot kötnöd, mert 
minden élelmiszert az eredeti
állapotában őrizhetsz meg.

Antibakteriális fólia-
tömlő a vákuumhegesz-
tő gépekhez. Tetszőleges 
méretre vágható, majd 
vákuumozva hegeszthe-

tő. 
A LAICA speciális, belülről 

texturált vákuumcsomagoló fó-
liatömlői kifejezetten élelmiszerek 
vákuumcsomagoláshoz készül-
tek.

Gyors segítség az élelmiszerek mindennapi frissen 
tartásában. A LAICA speciális többrétegű belülről text-
urált vákuum csomagoló zacskói kifejezetten élel-
miszerek vákuum csomagolásához készültek. Csak 
húzd be a zacskó szájánál lévő gyorszárat, és máris 
higiénikusan tárolhatod a hűtőben a megmaradt zöld-
séget, felvágottat…

Ha hosszabb ideig tárolnád a 
hűtendő termékeket, a zacskón 
elhelyezett szelepnek köszönhe-
tően többféle vákuumfóliázóval 
is könnyedén lezárhatod teljesen 
légmentesen. Minden zacskó 
többször felhasználható, mosoga-
tógépben elmosható!

Vákuumcsomagoló kit 
szelepes csomagoló tasakkal 

TIPP

Ha szeretnéd, hogy a hű-
tőben tárolt élelmiszerek 
hosszasan megőrizzék 
zamatukat és ne vegyék 
át a hűtő szagát, hasz-
náld a LAICA erre a célra 
kifejlesztett termékeit. 
Mindennapi tároláshoz a 
vákuumozható dobozokat 
és a gyorszáras zacskó-
kat, nagyobb mennyiségű 
és hosszabb idejű tárolás-
hoz a LAICA vákuumozó 
készülékeivel használ-
ható fóliatömlőket és vá-
kuumozható zacskókat 
ajánljuk.

Független szakértői vizs-
gálatok igazolják, hogy 
a tasakok teljesen BPA-, 
ólom-, polietilén és ftalát 

mentesek.
1110
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Laica konyhai 
mérleg BK71101

Laica konyhai mérleg KS2002

TIPP

Egy íncsiklandó sütemény elkészítése az alapanyagok 
pontos kimérésével kezdődik. Ahhoz, hogy cukrásztudo-
mányoddal lenyűgözd a család apraját-nagyját, elenged-
hetetlen a konyhádban egy tökéletes mérleg.

A retro szerelmeseinek, a pon-
tosság feláldozása nélkül. 

A LAICA mechanikus kony-
hai mérlege klasszikus, elegáns 
dizájnú, és nagyon könnyű a 
használata. Ráadásul semmilyen 
karbantartást nem igényel. Pre-
cíz működésének köszönhető-
en nem okozhat többé gondot a 
család kedvenc süteményének 
elkészítése, vagy egy új recept 
kipróbálása. 

Egy igazán megbízható mecha-
nikus mérleg, mely egy életen át 
szolgál.

Prémium minőségű, olasz dizáj-
nú mechanikus konyhai mérleg 
egyenesen Olaszországból. 

A LAICA mechanikus kony-
hai mérlege három divatos szín-
ben (sárga, kék, zöld) kapható, így 
könnyen megtalálhatod a kony-

hádhoz legjobban passzolót kö-
zülük. Műanyag táljának köszön-
hetően használata higiénikus: 
ellenáll a kisebb sérüléseknek, 
nem veszi át a szagokat. Használ-
ható tállal és anélkül is. 

A könnyű használatot a mecha-
nikus TARA funkció is segíti.

Laica konyhai  mérleg KS1024S

Laica konyhai  mérleg 
KS1027

Laica konyhai mérleg 
KS1019W

Ezt a mérleget a LAICA azok 
számára készítette, akik nem haj-
landóak kompromisszumot kötni 
praktikum, stílus és pontosság 
között. 

A LAICA elektronikus kony-
hai mérlege nagy mérőedényé-
nek köszönhetően igazi segítség 
lesz a konyhádban. 

A LAICA digitális konyhai mérle-
ge nagyon pontos, megbízható segítség 
az ételek előkészítésénél. A digitális mérleg 
kompakt méretű és letisztult dizájn jellemzi, így 
minden konyhába tökéletesen beleillik. 

Könnyen működtethető az érintésérzékelő segítsé-
gével. Felülete könnyen tisztítható, egyszerűen karban-
tartható. A rendkívül érzékeny szenzor 1g pontossággal 
érzékel, a mért értékek pedig könnyen olvashatóak a kellően 
nagy LCD kijelzőn, ami kék színnel világít. A mérleget kezdő, 
haladó, és gyakorlott konyhatündérek részére egyaránt ajánljuk.

Minden konyhában szükség van egy megbízható mérlegre.  
A LAICA ezért elhozta neked ezt a kompakt méretű, elegáns ezüst 
színű és valódi olasz formatervezésű digitális mérleget, mely-
nek rendkívül érzékeny szenzora 1g pontosággal érzékel.

Az edzett biztonsági üveg egyszerűen karbantartható. Multifunk-
cionális: a súly mérése mellett idő, hőmérséklet és páratartalom 
mérése is jellemzi. Hasznos társaddá válik a konyhában ez az iga-
zán tetszetős és precíz mérleg.

LAICA KONYHALAICA KONYHA Konyhai mérlegek      Konyhai mérlegek

A fehér színű mérleg az áttetsző 
tállal igazán mutatós kiegészítője 
lehet a konyhádnak, de ha hasz-
nálat után mégis inkább elraknád, 
akkor sem kell aggódnod: kis he-
lyen is elfér, mivel a mérleg a tálba 
forgatható.
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LAICA KONYHALAICA KONYHA Tésztagép kiegészítőkTésztagépek

Laica Basic tésztagép

Régóta vágysz arra, hogy a családod elé saját 
készítésű tésztát tehess a vacsoraasztalra? 
A növekvő „házi tészta - tudom mi van  
benne” igényekre kínál megoldást a LAICA  
„Tradizione Italiana” tésztagép családja. 

A Basic tésztagép fix vágófejével három- 
féle tésztát készíthetsz el könnyedén: lasagne  
tésztalap, fettuccine és tagliatelle. 
A készülék háza I. osztályú rozsdamen-
tes acélból, míg a vágógörgők alumíniumból  
készültek. Más tésztagépekkel ellentétben  
precíz gyártásának köszönhetően a görgő nem 
hagy nyomot a tésztán.

Ízletes saját készítésű tésztákra 
vágysz? 

A Varia tésztagép cserélhető 
vágófejének köszönhetően nem 
gond többé a házi tészta készíté-
se. Az alap készülékkel háromféle 
tésztát készíthetsz el könnyedén: 
lasagne tésztalap, fettuccine és 
tagliatelle, de mivel a vágófej cse-
rélhető, sok más olasz tésztafélét 
is kipróbálhatsz… Sosem fogod 
megunni! 
A készülék háza I. osztályú rozs-
damentes acélból, míg a vágógör-
gők alumíniumból készültek. Más 
tésztagépekkel ellentétben precíz 
gyártásának köszönhetően a gör-
gő nem hagy nyomot a tésztán.

Laica vágófejek tésztagéphez

Laica Natúr fa tésztaszárító állvány

A tészták szerelmesei vagytok?
A Varia tésztagéphez hasz-

nálható cserélhető vágófe-
jeknek köszönhetően kalandoz-
hattok a tészták világában. Csak 
a fantáziád szab határt, hogy 
milyen tésztaételt rakj az asztal-
ra… Egy jó bolognai spagetti, 
egy finom gombával töltött ravioli, 
egy izgalmas tonhalas tésztasa-
láta vagy egy hagyományos túrós 
csusza? A LAICA tésztagép vágó-
fejei között mindegyikre találsz 
megoldást.

Praktikus kiegészítő tésztagé-
pekhez, természetes natúr fa 
anyagból. 
A LAICA tésztaszárító állvány-
nak köszönhetően nem jelenthet 
többé gondot a házi tészta elké-
szítése. Az állvány segítségével 
egyszerűen és egyenletesen ki-
száríthatod házi készítésű tésztá-
idat anélkül, hogy azok összera-
gadnának.

TIPP
A LAICA vágófejekkel a leg-
népszerűbb olasz tésztatí-
pusokat varázsolhatod az 
asztalodra.

Laica Varia tésztagép
Más tésztagépekkel ellen-
tétben a precíz gyártásnak 
köszönhetően a LAICA 
tésztagépek görgői nem 
hagynak nyomot a tésztán.
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BABY LINE cumisüveg és bébiétel melegítő

BABY LINE smoothie  
készítő 3db ételhordóval

A LAICA 300W-os turmix és smoothie készítője 
lehetővé teszi, hogy gyorsan és kényelmesen 
készíts olyan pürét friss, főtt alapanyagokból, amely 
egészséges és tápláló a csecsemőknek. 

Friss gyümölcsökből és zöldségekből pedig  
vitaminnal teli turmixot vagy gyümölcspürét 
készíthetsz a család bármely tagjának. A 3 db 
ételhordónak köszönhetően akár 3 különféle ízű 
vagy állagú turmixot is készíthetünk a család 
tagjainak saját ízlésük szerint. Az anyatejes táplálás 
időszakát követően a turmixgép egy Anya legjobb 
társává válik a mindennapokban. A hozzátáplálás 
időszakában a pürésített ételekkel hozzászoktatható  
a baba pocakja a szilárdabb ételekhez.

A LAICA - BABY LINE  
digitális cumisüveg és bébiétel 
melegítőjével egyszerűen, gyor-
san és biztonságosan intézheted 
kisbabád ételeinek melegítését.  
 
Az innovatív technológiának 
köszönhetően automatikusan 
kiszámolja a melegítési időt.  

Csak néhány beállítást kell 
elvégezned és már hát-
ra is dőlhetsz, a további fel-
adatokat elvégzi a melegítő.  
Digitális kijelzője igazán felhasz-
nálóbarát, hiszen könnyen nyo-
mon követheted vele a melegítés 
várható végét.

A cumisüveg és bébiétel melegí-
tő szobahőmérsékletű, hűtőszek-
rényben, de akár a fagyasztó-
ban tárolt anyatej vagy bébiétel  
melegítésére és melegen tartásá-
ra egyaránt alkalmas.

BABY LINE 
digitális babamérleg

BABY LINE 
hidegpárásító

 A választható változó, vagy fix 
éjszakai fény biztosítja a hangula-
tos és biztonságos érzést a gye-
rekszobában. Opcionálisan hasz-
nálható ILLÓOLAJ tartályának 
köszönhetően pedig élvezheted az 
aromaterápia jótékony hatásait is.

3 az 1-ben „KAMÉLEON” 
multifunkciós hidegpárásító 
aromaterápiás, valamint hangu-
latvilágítás opcióval. Szabadítsd 
meg kisgyermeked, vagy akár 
a család minden tagját a fűtési 
szezonra jellemző száraz levegő 
okozta zavaró kellemetlenségek-
től, kellemes légkört teremtve. A 
teljesen csendes hidegpára per-
metet kibocsájtó készülék ideális 
40-60%-os páratartalmúvá vará-
zsolja a helyiség levegőjét, ezáltal 
csökkenthető az orrdugulás és a 
száraz köhögés is.

A baba heti súlygyarapodásá-
nak ismerete nélkülözhetetlen 
annak megítélésében, hogy a 
kicsi egészségesen fejlődik-e.  
Az anyatej a baba számára a 
legegészségesebb és legmeg-
felelőbb táplálás, ugyanakkor az 
anyatejes táplálás mellett a szop-

TIPP

A készülék vízkövesedé-
sének csökkentése érde-
kében - különösen ahol 
kemény a vezetékes víz 
- javasolt lágyított csap-
vizet használni (pl: LAICA 
univerzális vagy kávé-tea 
szűrőbetét által lágyítot-
tat). Illóolaj használatakor 
pedig figyelj rá, hogy min-
dig 100%-os természetes 
illóolajat párologtass.

tató édesanya bizonytalanabb 
abban, vajon gyermeke eleget 
eszik-e, mint üvegből táplálás 
esetén. A LAICA digitális ba-
bamérlegével hatékonyan el-
lenőrizheted a baba testsúlyának  
növekedését és pontosan, meg-
bízhatóan mérheted az egyes 
szoptatások alatt elfogyasztott 
tej mennyiségét.

LAICA BABAÁPOLÁSLAICA BABAÁPOLÁS
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BABY LINE infrás homlokon mérő lázmérő

BABY LINE 
infrás non-contact lázmérő

BABY LINE digitális flexibilis lázmérő

Precíz 3 az 1-ben multifunkciós orvostechnikai esz-
köz, amivel szinte azonnal mindent megmérhetsz 

az otthonodban.  Az új homloklázmérő teljes 
pontossággal és fájdalommentesen méri a 

testhőmérsékletet. Az új, infravörös érzékelő 
technológia nagyobb megbízhatóságot és 

főleg az eszköz élettartamának növe-
kedését jelenti. Használata egyszerű, 

lehetővé teszi mind a testhőmér-
séklet, mind a környezeti hő-

mérséklet mérését.

Te még a hagyományos hónalj hő-
mérőben bízol a legjobban, de zavar, 
hogy a lurkódnak esetleg kényelmetlen 
lehet?

A LAICA erre is hozott megoldást 
neked: flexibilis mérőfejjel készült 
lázmérője különösen kisgyermekek 

esetében biztonságosabb, mint a 
merev lázmérő. Ezzel a lázmérővel 
megbízható módon követhető a kicsi 
hőmérséklet változása. 

Használata igazán egyszerű, nem 
igényel különleges karbantartást 
sem.

BABY LINE bébiőr

BABY LINE  hordozható
ultrahangos inhalátor

BABY LINE digitális fürdővíz hőmérő (béka alakú)
A LAICA hozott egy igazán prak-

tikus és trükkös módszert a fürdő-
víz hőfokának ellenőrzésére. 
Tegyél a kádba egy "játékos" 

hőmérőt, így két legyet üthetsz 
egy csapásra: a hőmérő formá-
ja egy nagyon aranyos kis békát 
ábrázol, így a kicsi el lesz foglalva 

Az új LAICA audio babaőrző 
monitort azon szülők számára 
tervezték, akik folyamatosan sze-
retnék felügyelni gyermeküket. 

Kisméretű és zsebben hord-
ható vevőkészülékkel van fel-
szerelve, mely nadrágszíjra 
is csatolható, hálózatról és 

újratölthető elemekkel is működik. 
Különleges választható funkció: 
“Nincs folyamatos rádiófrek-
venciás kibocsátás”. A bébiőrző 
monitort az alján található kap-
csolóval standby üzemmódba 
kapcsolhatja, így az ha nem ész-
lel zajt, nem bocsát ki feleslege-
sen sugárzást.

a kedves játékkal, amíg te folya-
matosan tudod mérni a fürdővíz 
hőmérsékletét és ez alapján köny-
nyebb lesz a hozzáadagolás. 

A kisbaba számára a 34-37 
°C-os hőmérsékletű fürdővíz az 
ideális.

LAICA BABAÁPOLÁSLAICA BABAÁPOLÁS

A LAICA infrás homlokon mérő lázmérő 
a testhőmérsékletet tökéletesen pontosan és 
fájdalommentesen méri. 

Az infrás hőmérés előnye, hogy nem kell köz-
vetlenül a bőrhöz érinteni az eszközt, hanem 
kicsit távolabbról is tökéletesen mérhető a 
testhő, így a készülékkel akár az alvó gyermek 
lázát is megmérheted.

Szeretnéd csökkenteni az olyan 
kellemetlen tüneteket, mint a ful-
ladás, a köhögés, a nehézlégzés?

A LAICA hordozható ultra-
hangos inhalátor készülék 
azonnali megkönnyebbülést nyújt 
használója számára. Könnyen 
kezelhető, tökéletes azoknak, 
akiknek a nap bármely szakában 
szüksége lehet rá, akár egy ki-
sebb női táskában is kényelme-
sen elfér. 

Csendes, ezért a gyermekek 
sem ijednek meg tőle, és utazás 
közbeni használatával sem zavar-
juk az útitársainkat.
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LAICA Ultrahangos
inhalátor MD60260

LAICA Csendes kompresszoros 
inhalátor NE3001W

TIPP

Az inhalátoroknak kö-
szönhetően közvetlenül a 
légutakat kezelheted, így 
megkíméled a szerveze-
tedet a felesleges gyógy-
szer-mellékhatásoktól.

A terápiás szer csak a 
célzott területre jut el, ott 
gyorsabban és hosszabb 
ideig fejti ki hatását, így 
már alacsonyabb dózis is 
hatékony lehet.

20

Családod bármely tagja asztmás, vagy súlyos 
légúti allergiás tünetekkel küzd? 

Szeretnéd csökkenteni az olyan kellemet-
len tüneteket, mint a fulladás, a köhögés, a 
nehézlégzés…? 

A LAICA ultrahangos inhalátora az egyik 
leghatásosabb eszköz a légzőszervi problé-
mákra. Átalakítja a folyékony gyógyszert egy 
könnyen belélegezhető, kellemes párává. A 
rendszer gyors és jó minőségű porlasztást tud 
elérni, és a legtöbb felírt gyógyszerrel alkalmaz-
ható. A készülék professzionális, de a használa-
ta rendkívül egyszerű, ezért otthoni használatra 
is alkalmas. Az aeroszol terápia hasznos az 
alsó- és felső légúti megbetegedések, asztma, 
allergia, tüdő rendellenességek, hurutok, hörg-
hurut, arcüreggyulladás és nátha kezelésére is. 
A LAICA ultrahangos inhalátornál nagyfrek-

Fókuszban a halk működés és kompakt mé-
ret. Kényelmes, multifunkcionális készülék.  
Ez a legújabb fejlesztésű európai gyártmányú  
LAICA kompresszoros inhalátor egyesíti 
az ultrahangos készülékek csendes műkö-
désének, a kis méretben rejlő mobilitásnak 
valamint a robusztusabb kompresszoros 
készülékekre jellemző megbízható és multi-
funkciós működés előnyeit. 

Kiválóan alkalmas az otthoni aeroszol te-
rápiás kezelésekre. Kompresszoros inhalá-
torokra jellemző - akár viszkózus - gyógyké-
szítmények porlasztására is alkalmas. 

venciás hanghullámok segítségével történik a folyadék 
részecskékre bontása, így előnye, hogy igazán csendes. 
További előnye a kompresszoros inhalátorral szemben a 
porlasztás hatékonysága, jó minősége, illetve nagy por-
lasztási teljesítménye.

A lélegzés a legtermészetesebb 
képesség. Sajnos azoknak, akik 
asztmától, hörghuruttól, tüdőtá-
gulástól vagy más légzőszervi be-
tegségtől szenvednek ez sokszor 
nem is olyan könnyű. A LAICA 

professzionális aeroszol terá-
piás inhalátora segítséget nyújt-
hat a fenti problémákra, hiszen 
lehetővé teszi a rendszeres és 
kényelmes inhalálást. Átalakítja a 
folyékony gyógyszert egy könnyen 

LAICA Kompreszoros inhalátor NE2003W

LAICA EGÉSZSÉGLAICA EGÉSZSÉG Inhalátor gépek   Inhalátor gépek

belélegezhető, kellemes párává. A 
család minden tagjának segítséget 
nyújthat, hiszen gyermek és felnőtt 
maszkot is tartalmaz a csomag.
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LAICA 
automata vérnyomásmérő felkarra BM2003L

LAICA automata vérnyomás-
mérő felkarra BM2006

LAICA 
fülhőmérő

Sajnos a kezeletlen magas vér-
nyomás gyakran lehet az oka 
számos súlyos betegségnek, 
amelyeket csak akkor észlelünk, 
amikor az már károkat okozott a 
szervezetünkben. 
Ez a veszély megelőzhető, ha 

rendszeresen ellenőrizzük vérnyo-
másunkat. Az otthoni vérnyomás-

Ha szeretnéd a mindennapok-
ban a lehető legpontosabb értéket 
kapni a vérnyomásodról és mind-
ezt az otthonod kényelmében, 
akkor válassz otthoni vérnyomás-
mérőink közül. Bármikor elle-
nőrizheted vérnyomásodat 
anélkül, hogy egy vérnyomásmé-
rés miatt órákig várakoznál az or-
vosi rendelő előtt. Ne feledd, hogy 
a rendszeres vérnyomásmérés 
akár életmentő is lehet! A LAI-
CA vérnyomásmérői egyszerű és 

pontos működésükkel segítik az 
idősebbeket, vagy a kevésbé hoz-
záértőket is, hogy vérnyomásukat 
saját otthonuk kényelmében mér-
hessék meg. A megbízható ered-
mények lehetővé teszik a vérnyo-
más napi ellenőrzését. 

A készülék több napra vissza-
menőleg tudja eltárolni a mérések 
adatait, külön-külön akár több 
családtag adatait is.

Ezzel a hőmérővel praktikusan 
és egyszerűen a hallójáraton 
keresztül mérhető meg a test-
hőmérséklet, az esetleges láz. 
Sokkal kényelmesebb és gyor-
sabb megoldást jelent például a 
hónalj hőméréssel szemben. 

Nincs más dolgod, csak a digitá-
lis lázmérőt a fülnyílásba helyezni, 
majd az értéket leolvasni.

mérés az orvosnál mért értékkel 
ellentétben a normál körülmények 
között mért értéket mutatja.

LAICA ultrahangos hidegpárá- 
sító és aromaterápiás készülék

A LAICA elhozta neked a 3 az 
1-ben multifunkciós hidegpá-
rásítóját aromaterápiás, vala-
mint hangulatvilágítás opcióval. 
Segítségével természetes módon 

kezelheted szeretteid kellemetlen, 
olykor kínzó légzőszervi problé-
máit, illetve otthonodban kelle-
mes légkört teremthetsz. Újszülött 
vagy kisgyermek esetén kimon-
dottan ajánlott a gyerekszobát 
párásan tartani, ezzel elkerülhet-
jük a különféle légúti, hurutos be-
tegségek korai kialakulását: nem 
szárad ki a gyerek nyálkahártyája 
éjjel, ha a száján vesz levegőt, 
és nem kap köhögési rohamot. 
Az LAICA ultrahangos készüléke 

magas, másodpercenkénti mil-
liós rezgésszámú kvarcegysége 
szétporlasztja a vizet, 
és a levegőbe 
juttatja – rend-
kívül halkan. A 
hosszan tartó 
működéshez 
érdemes lehet 
lágyabb szűrt 
vizet használnod 
(ezt pl. a LAICA 
Coffee&Tea szűrőbe-
téttel elérheted). 

Ne feledkezz el az opcionálisan 
használható illóolaj tartály feltölté-
séről sem, hogy élvezd az aroma-
terápia jótékony hatásait is.

Miért fontos a párásítás?

A száraz levegő még jobban fokozza a 
légzőszervi problémákkal küszködők 
kellemetlenségeit. A reggeli vagy esti 
köhögőroham, a viszkető bőr, a repe-
dező köröm, vagy akár a porréteg és 
a gyorsan terjedő porcicák is árulkod-
hatnak arról, hogy bizony be kell avat-
koznod. Számos olyan helyzet adódik, 
amikor lakásod páratartalma alatta ma-
rad az optimálisnak, vagy éppen egész-
ségügyi okok miatt - ilyen az allergia, 
asztma, krupp stb. - legalább lokálisan 
párásítanod kell egy-egy szobát.

LAICA SZÉPSÉG - EGÉSZSÉGLAICA SZÉPSÉG - EGÉSZSÉG Szépség  Egészség
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A  LAICA "okos mérleg" segítségével folyama-
tosan nyomon követheted testsúlyodat, ill. testtömeg 
összetételedet az okos telefonodra előzetesen letöl-
tött magyar nyelvű applikációval. 

Elektromos személymérleg, mely testtömeget mér 
és a magasságodat, nemedet és életkorodat figye-
lembe véve testösszetételt (testzsír, testvíz, izomtö-
meg, vázrendszer tömegének százalékos aránya és 
testtömeg-index) és alap anyagcserét kalkulál. 

A mérleg kompatibilis a bluetooth 4.0 és az azt  
követő verziókkal, amellyel automatikusan elküldi 
a kapott adatokat az okostelefonodra, hogy mindig 
nyomon tudd követni a fejlődésedet.

Egy igazán modern személymér-
leg a klasszikus formaterve-
zés kedvelőinek.
Diéta során, vagy akár az ideális 

testsúly megtartásánál elenged-
hetetlenül fontos, hogy kövesd a 
test összetételének a változását. 
A testsúly önmagában nem nyújt 
teljes képet, mivel jelentősen be-
folyásolhatja aerob edzés, vagy 

Tudományos vizsgálatok igazol-
ták, hogy a normál BMI-vel ren-
delkező emberek gyakran akár 
5-9 kg felhalmozódott zsírral ren-
delkeznek, ami a testösszetétel 
méréssel pontosan kimutatható. 
Ez a mérleg segít kiszámolni 
a napi kalóriaszükségletedet 
és a tested összetételét (víztarta-
lom, izomzat és a csontozat súlyá-

LAICA testösszetétel analizáló személymérleg

LAICA testösszetétel analizáló személymérleg

pl. szaunázás okozta víztartalom 
veszteség. Akkor tudsz igazi válto-
zásokat elérni alakod formálásá-
ban, ha testtömeg összetételedet 
is méred! 

A LAICA digitális személy - és 
testösszetétel mérlege segít ne-
ked ebben. Megbízható és precíz 
társad lehet az ideális testsúly el-
érésében és alakod formálásában.

LAICA testtömeg összetétel analizáló okosmérleg

nak százaléka), így segít abban, 
hogy kiszámold a felesleges zsír 
mennyiségét. Továbbá abban is 
támogat, hogy a tápláltsági álla-
potod alapján felmérje az ideális 
testsúlyodat. Mindez lehetővé 
teszi, hogy olyan étrendet és 
edzésprogramot alakíts ki, amely 
nélkülözhetetlen az életminősé-
ged javításához, az egészséged 
megőrzéséhez és a betegségek 
megelőzéséhez. 25

A LAICA digitális mérlege 
praktikus megoldást jelent az 
egész család számára a testsúly 
akár mindennapos nyomon kö-
vetésében. Az edzett üvegnek 
köszönhetően igazán tartós és 
ellenálló. LCD kijelzőjén köny-
nyedén leolvasható a mért érték, 
mely 100g pontossággal ad meg-

bízható képet a 
család minden 
tagjának test-
súlyáról. Maxi-
mális teherbírása 180kg. 
Elegáns kivitelű, fekete színű, 
olasz dizájnú személymérleg a 
LAICA-tól mindenki otthonába.

LAICA fekete edzett üvegű személymérleg

LAICA személymérleg 2 színben

LAICA digitális 
személymérleg

Ez a prémium minőségű, trendi, 
egyedi olasz formatervezé-
sű személymérleg társad lesz a 
testsúlyod nyomon követésében 
a mindennapokban vagy akár egy 
diéta során is. Edzett üveg felülete 
tartóssá teszi, könnyen olvasható 
LCD kijelzője révén pedig ideális 
választás a család minden tagja 
számára. Mutatós éke lehet bár-
mely fürdőszobának.

LAICA digitális személymérleg a 
letisztult design kedvelőinek.

Jól olvasható LCD kijelzőjén 
mutatja meg neked az aktuális 
súlyodat. Ennek a nagyon pontos, 
megbízható eszköznek a segítsé-
gével biztosan hiteles információt 
kapsz.

Mi az a testtömeg 
index és miért 
fontos?

A testtömeg index a kor 
és a nem által megha-
tározott orvosi érték, 
amely jó útmutatót ad az 
egészségi állapotunkról a 
testmagasságot és a tö-
meget figyelembe véve. 
Segítségével megállapít-
ható, hogy testsúlyunk 
ideális-e, esetleg túlsúly-
ban vagy soványságban 
szenvedünk.

LAICA SZÉPSÉG - EGÉSZSÉGLAICA SZÉPSÉG - EGÉSZSÉG   Digitális személymérlegek  Digitális személymérlegek
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OLASZORSZÁGBÓL SZERETETTEL

A Silko&Co. Kft idén 
több professzionális 
LAICA terméket ado-
mányozott a SOTE 
szülészeti klinika új-
szülött és koraszülött 
osztályának, hogy 
segítse azt a fantasz-
tikus munkát, amit az 
ott dolgozók végez-
nek.

Mindannyian tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy hazánkban nagy szükség van pénzügyi se-
gítségre a kórházakban. A koraszülött ellátás, újszülött ellátás, gyermekellátás támogatása olyan 

hálás „feladat”, amelyben mi mindenképp részt veszünk. A NAP Alapítvány támogatásával a koraszülött 
intenzív és újszülött intenzív osztály fejlesztéseit, az orvosok képzéseit, és az osztályon folyó oktatási és 
tudományos kutatómunkát is támogatjuk.

Cseppnyi mosoly...

„Azért, mert szerettek, jöttem a világra.
Lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.

Szeressetek mindig, igaz szeretettel.
A kincsetek vagyok: kicsi kincs, de ember.”

A NAP ALAPÍTVÁNY a Klinika Perinatális Intenzív Centrumának az Újszölött Osztályának hátterében 
működő alapítvány, mely azzal a céllal jött létre, hogy az osztályon kiemelkedő színvonalon biztosíthassák 
az újszülöttek és koraszülöttek intenzív ellátását. 

Az alapítvány legfontosabb céljai többek között a koraszülött intenzív és az újszülött osztály műszere-
zettségének és berendezéseinek fejlesztése, gépek-eszközök működésének üzembiztos fenntartása, az 
osztályos orvosok, szakápoló és nővér munkatársainak szakmai továbbképzése, és egyetemi intézmény 
és országos szakképzési centrum lévén, az osztályon folyó oktatási és tudományos kutatómunka támo-
gatása.
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