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POŚCIEL NIEMOWLĘCA BAMBUS
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

490,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Mu&Mu

OPIS PRZEDMIOTU

Pościel bambusowa dla niemowląt do łóżeczka
Pościel bambusowa to prawdziwy brylant wśród pościeli dla niemowląt i dzieci. Dzięki swoim hipoalergicznym
właściwościom oraz przewiewności.

Komplet pościeli bambusowej dla niemowląt składa się z:
Pościel niemowlęca z wypełnieniem 100x75 ( sama bawełna + wypełnienie 200g/m2),
Kokon niemowlęcy ( bawełniany bambus + ekskluzywny velwet pikowany ),
Rożek niemowlęcy 75x75 ( sama bawełna + wypełnienie 200g/m2),
Ochraniacz do łóżeczka ( velvet pikowany )

Wyjątkowe właściwości
Wyjątkowe właściwości tkanin bambusowych potwierdzone licznymi badaniami przez niezależne laboratoria na całym
świecie. Zalecana przy AZS (atopowe zapalenie skóry) Nadruk posiada Certyﬁkat OEKO-TEX 100.

Zalety pościeli
antybakteryjny i antygrzybiczny
antyalergiczny bardzo trwały i wytrzymały
pochłania i zatrzymuje zapachy, oddając je podczas prania.
posiada doskonałe właściwości termoregulacyjne
Tkanina użyta w pościeli to 100 % włókno bambusowe, które posiada naturalne właściwości bakteriobójcze, szybko
schnie co powoduje odporność na wilgoć i uniemożliwia rozwój bakterii. Ma właściwości termoregulacyjne - w upały daje
poczucie chłodu a w dni chłodne przyjemnego ciepła. Zapobiega przegrzewaniu się i poceniu się maluszka.

Pościel bambusowa100x75
Pościel wykonana z włókna bambusowego idealnie ukoi delikatną skórę noworodka. Pod bambusową pościelą nasz
maluszek słodko i spokojnie będzie spał co poprawi nastrój rodziców. Pościel dla niemowlaka do łóżeczka to niezbędny
element wyprawki dla noworodka do 3 roku życia

Rożek niemowlęcy
Otuli dlekitanie niemowlę, bez niepotrzebnych usztywnień. Rożek niemowlęcy 80x80 to idealny gadżet w pierwszych
tygodniach życia dziecka . Zapewnia maluszkowi poczucie bezpieczeństwa. Becik niemowlęcy można wykorzystać jako
kocyk do wózka, kokonu niemowlęcego, na co dzień.

Kokon niemowlęcy
Daj maluszkowi poczucie bezpieczeństwa podobne do tego w łonie matki. Kokon sprawdzi
się również w sytuacjach, gdy niemowlak śpi z rodzicami. Może być używany jako mata na
podłodze a nawet turystyczne łóżeczko przenośne. Nasze kokony są z wypełnieniem
antyalergicznym. Tkanina bambusowa plus welwet pikowany

Ochraniacz do łóżeczka
Ochraniacz na szczebelki łóżeczka. Ochraniacz tradycyjny do łóżeczka 120x60 jest wykonany z welwet pikowany. z
Ochraniacz zapewnia maluszkowi bezpieczeństwo podczas zabaw, snu. Posiada bawełniane wiązania, dzięki którym
można go zamocować do łóżeczka, aby się nie przemieszczał.

OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

