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Chusta Strechy Wrap Deluxe Original Mint Green | BYKAY
Cena

219,00 zł

Wysyłamy w ciągu

72 godziny

Numer katalogowy

10130M

Opis produktu
Elastyczna chusta do noszenia dzieci od holenderskiej marki BYKAY.
Chusta należy do grupy chust elastycznych – są to chusty trykotowe z wysokiej jakości bawełny. Posiada 6 różnych sposobów
wiązania i noszenia. Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo oraz optymalny komfort.
Wysokiej jakości chusty ByKay wyprodukowane są z przyjaznej dla dziecka bawełny spełniającej najwyższe standardy, tkaniny
posiadają CERTYFIKAT OKO-Text Standard 100, świadczący o najwyższych właściwościach tkanin (antyalegriczne,
antynbakteryje, antystatyczne, ekologiczne), wytworzone w Europie.
Chusta Stretchy Wrap Deluxe Oryginal to nie tylko kawałek materiału, to produkt - uczucie, niosący niesamowite doznania i
potrzebę kontaktu niczym „druga skóra”, dzięki niesamowicie miękkiej i milutkiej bawełnie, z której chusty są wykonane.

Przeznaczone dla dzieci od urodzenia do max. wagi 18 kg
Dzieci owinięte chustą czują ciepło ciała rodzica i bicie jego serca, dzięki czemu są spokojniejsze.
zakładanie chusty jest łatwe
jest równie bezpieczna jak uścisk
jest uniwersalna, ponieważ umożliwia noszenie dziecka w różnych pozycjach - z przodu, z boku i z tyłu
przyczynia się do ukojenia płaczu i sprzyja zaśnięciu
zwiększa kontakt wzrokowy pomiędzy matka a dzieckiem
utrzymuje dziecko w naturalnej pozycji wspomagając jego rozwój fizyczny i neurologiczny
wpływa na prawidłową postawę w dorosłym życiu dziecka
jest łatwa i praktyczna w użyciu ponieważ ręce zawsze pozostają swobodne
równomiernie rozkłada ciężar dziecka, nie powodując obciążania szyi i pleców
zalecany jest dla dzieci od urodzenia do max wagi 18kg
posiada certyfikat bezpieczeństwa Oeko-Tex® Standard 100
Wymiary: szerokość: 70 cm, długość: 4,60 m
Występują w wielu atrakcyjnych gładkich kolorach. Każda chusta zawiera obszerne informacje, zdjęcia i instrukcję.
Materiał:100% jersey cotton, posiadają certyfikat Ökotex-100 i odpowiadają normie EN 13209-2.
Warto wziąć pod uwagę, że BYKAY to holenderska marka, stworzona przez Kay Poelen - kobietę z pasją, mamę czwórki dzieci
szukającą najlepszych rozwiązań dla siebie, swoich pociech i wszystkich rodziców, aby rodzicielstwo było dla nich
najwspanialszym momentem ich życia!
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