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PODUSZKA DO KARMIENIA
FASOLKA ŁAPACZE SNÓW
CENA:

60,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Mu&Mu

OPIS PRZEDMIOTU

Rogal do karmienia fasolka łapacze snów
Dwustronna poduszka do karmienia bawełna plus welwet pikowany serca

Rogal do karmienia odciąża plecy, zmniejsza napięcie mięśni szyi,
ramion i rąk. Stabilne i bezpieczne wsparcie dla dziecka podczas
karmienia. Poduszka do karmienia sprawdza się też jako podpora dla
maluszka przy nauce siedzenia oraz już w czasie ciąży odciąża
kręgosłup i zapewnia wygodę przy leżeniu lub siedzeniu.
Do kompletu polecamy :
Kocyk z poduszką dla niemowlaka do wózka Dziewczynka garden

Do wykonania kompletów zastosowaliśmy welwet o najwyższej jakości oraz bawełnę z certyﬁkatem Oeko Tex, co oznacza, że jest
całkowicie bezpieczna dla dzieci, nie uczula.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory przedstawiane na ekranie jak najdokładniej odzwierciedlały kolory zestawó pościeli. Nie
jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich idealnego odwzorowania.Kolory mogą się różnić - wynika to z różnorodności
dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graﬁcznej.
Instrukcja użytkowania

Pranie:
1. Prać w temperaturze 30° maksymalnie 800 obrotów wirowania
2. Pierwsze pranie ręczne
3. Prać oddzielnie
Chemia
4. Używać delikatnych detergentów
5. Nie czyścić chemicznie
6. Nie stosować wybielaczy
Suszenie
7. Nie suszyć w suszarce bębnowej
8. Nie suszyć na słońcu
9. Wszystkie produkty po wyjęciu z pralki suszyć rozłożone na płasko
Prasowanie
10. Maksymalna temp. prasowania tkanin bawełnianych 110°
11. Nie prasować strony wykonanej z minky, velvetu
Producent pościeli dziecięcej Mu&Mu
Naszym klientom oferujemy zestawy pościeli do łóżeczka na indywidualne zamówienie. Wyprawki do łóżeczka wykonywane są
wg. specyﬁkacji klienta we współpracy z naszym działem, co oznacza, że można dowolnie łączyć materiały i podać swoje wymiary
pościeli, kocyków i innych. Jeżeli poszukujecie Państwo wzoru bawełny, którego nie ma w naszej ofercie, my postaramy się go dla
Państwa sprowadzić. W razie pytań służymy pomocą.
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