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Komplet dla dziecka
body + półśpiochy.
Zestaw niemowlęcy
Kwiaty fiolet cyfrowy
56-86
Cena

37,99 zł

Producent

DARTOMIK

Opis produktu
Komplet niemowlęcy
Kwiaty na fiolecie
Druk Cyfrowy
Wyjątkowo delikatny w dotyku materiał.
Śliczny dziewczęcy print.
Jasnoróżowe wykończenia.

Na zestaw składają się :
Półśpiochy
Nie wymagają zakładania skarpet, co znacznie ułatwia ubieranie. Jest też świetnym
rozwiązaniem dla maluszków, które "gubią" swoje skarpetki zaraz po założeniu :)
Super sprawdzą się również u starszych dzieci np.jako piżamka. Mamy pewność, że nasz
maluch nie zmarznie w stópki nawet jeśli się rozkryje.
Dzięki szerokiemu, bezuciskowemu pasowi spodenki nie uciskają na brzuszek i nie krępują
ruchów .
Body z długim rękawem
Rozpinane w kroku i na ramieniu na bezniklowe napki.
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Tzw. bodziaki to podstawowy element garderoby małego skrzata. Są niesamowicie
uniwersalne. Stanowią podstawę praktycznie każdego stroju. Nakłada się je pod pajacyki czy w
zastępstwie kaftanika pod śpioszki. Łączy ze spodniami, spódniczkami.

Ubranko jest bezpieczne dla dziecka
Wykonane z materiałów z Certyfikatem Bezpieczeństwa: Oeko-Tex Standard 100
100% bawełna
Wysokiej jakości materiał zadba o wygodę i komfort Twojego dziecka
Nie krępuje ruchów
Zamiast wszytej, papierowej metki, która może drażnić dzieci, producent użył metki wklejanej,
eliminując w ten sposób ewentualny dyskomfort Waszej pociechy.

Polski producent
Dzięki temu, że współpracujemy bezpośrednio z producentami i omijamy pośredników,
możemy zaproponować Państwu bardzo dobrą jakość naszych produktów w rozsądnej cenie.
Współpracujemy tylko z polskimi producentami. Wybierając nasze oferty, wspierają Państwo
polskich przedsiębiorców.

Wymiary orientacyjne (+-1cm)
mierzone na płasko, szerokość mierzona od pachy do pachy):

Body :
Rozmiar
56 62 68 74 80 86 92 98
Szerokość 21 22 23 24 26 26 28 29
Długość
35 37 38 40 43 45 47 48
Półśpiochy:
Rozmiar
56 62 68 74 80 86
Szerokość 13 14 14 14 15 15
Długość
32 35 38 42 43 47
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