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Muślinowe Pieluszki i
Maskotka z Grzechotką, Konik
Morski z Kolekcji: Morze
Cena

109,99 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

54316

Kod producenta

4001998054316

Kod EAN

4001998054316

Kolekcja

Morze

Wysokość op.

22 cm

Szerokość op.

17 cm

Grubość op.

5 cm

Opis produktu
Muślinowe Pieluszki i Maskotka z Grzechotką, Konik Morski z Kolekcji: Morze
Przeuroczy, grzechoczący i milutki Konik Morski wraz z dwiema muślinowymi pieluszkami to idealny zestaw prezentowy z
okazji narodzin dziecka. Tę sympatyczną maskotkę, pochodząca z Kolekcji: Morze, pokocha każde niemowlę. Piękne, kolorowe
oraz wyjątkowo miękkie i przyjemne dla skóry dziecka materiały, użyte do jej wykonania, przyciągną uwagę maluszka,
zachęcą do dotykania i przytulania, a ukryta we wnętrzu Konika grzechotka, wzbudzi ciekawość i zapewni mnóstwo radości w
czasie potrząsania. W skład zestawu wchodzą także dwie duże muślinowe pieluszki, w odcieniach morskiej zieleni, o
wymiarach: 60 cm x 60 cm. każda. Pieluszki świetnie się sprawdzą na co dzień, stanowiąc nieocenioną pomoc podczas
ulewania, służąc jako delikatne kołderki, czy chroniąc maleństwo przed słońcem w upalne dni. Ten zestaw zachwyci w równym
stopniu rodziców i dzieci.
Funkcje:
Maskotka rozwija zdolności motoryczne i pobudza zmysły dotyku, wzroku i słuchu, wzbudza ciekawość i zachęca do
zabawy.
Pieluszki są pomocne podczas ulewania, mogą chronić przed słońcem, pełnić funkcję kołderki, czy zwykłej pieluszki.
Szczegółowe informacje o produkcie:
Zestaw prezentowy składa się z mięciutkiej maskotki z grzechotką i dwóch muślinowych pieluch.
Idealny dla niemowląt i małych dzieci.
Materiał wierzchni konika morskiego: aksamit, tkanina drukowana, plusz. / Wypełnienie: 100% poliester.
Materiał pieluszki: muślin (100% bawełna).
Wysokość maskotki: 17 cm.
Wymiary pieluszki: 60 cm x 60 cm.
Wymiary opakowania: 5 cm x 17 cm x 22 cm.
Pielęgnacja: można prać w 30 °C.
Idealny jako prezent na narodziny, urodziny lub chrzest dla niemowląt i małych dzieci.
Wszystkie artykuły niemieckiej marki FEHN są bezpieczne dla dzieci od 0+.
Wykonane są z najlepszej jakości materiałów.
Spełniają normy EN71, CE. Są testowane pod kątem bezpieczeństwa przez niezależne instytuty badawcze
"Stiftung Warentest" lub "Ökotest”.
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