Poduszka do karmienia Comfi-Mum 5w1 bambus - plaster miodu pastelowy

cena: 90 pln
symbol: CC844579
wzrost dziecka (jazda tyłem):
wiek: 0+
kolor: biały/szary/żółty
wymiary (cm): szer. 62 x wys. 18 x dł/gł. 45
waga produktu po rozpakowaniu: 1kg
waga z opakowaniem: 1.1kg
EAN: 5060295844579

Poduszka do karmienia - niezastąpiona podczas karmienia, zabawy czy siedzenia.

Poduszka do karmienia Comfi-Mum to produkt stworzony z myślą o mamie i dziecku.
Zaprojektowana aby tworzyć komfortowe oparcie wokół pasa podczas karmienia dziecka.
Wykonana z pianki Memory Foam, która zapamiętuje kształt.
Przede wszystkim łagodzi napięcie brzucha i bioder podtrzymując kształt ciała matki i dziecka umożliwiając spokojne karmienie.
Poszewka poduszki wykonana z hipoalergicznej, antybakteryjnej tkaniny bambusowej wysokiej jakości, która chroni przed pojawieniem się i rozmnażaniem

bakterii. Tkanina poszewki jest antystatyczna - nie gromadzi kurzu ani roztoczy. Poszewkę można prać w pralce.
Poduszka do karmienia Comfi-Mum może być używana zarówno przed jak i po porodzie jako oparcie pod plecy, kolana oraz podczas snu.
W naszych poduszkach nie ma potrzeby uzupełniania ich po jakimś czasie dodatkowym wypełnieniem!
Zalety:
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już podczas ciąży odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa
zapewnia wygodę przy siedzeniu i leżeniu
zapewnia wygodę podczas karmienia powalając na rozluźnienie ramion, karku i pleców
stabilizacja pozycji dziecka podczas karmienia
pomaga utrzymać właściwą pozycję podczas leżenia na brzuszku
doskonała podpora i asekuracja gdy dziecko zaczyna siadać
idealne gniazdko dla bezpiecznego leżenia dziecka
wykonanie z pianki Memory Foam gwarantuje doskonałą sprężystość i miękkość
poszewka wykonana z hipoalergicznej, antybakteryjnej tkaniny bambusowej
pianka Memory Foam która zapamiętuje kształt ciała i nie odkształca się
powłoka poduszki jest wodoodporna

Właściwości tkaniny bambusowej:
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trzykrotnie lepiej chłonie wilgoć niż tkanina bawełniana
antystatyczna - nie gromadzi kurzu ani roztoczy
posiada właściwości bakteriobójcze i antygrzybiczne
w 100% hipoalergiczna
posiada właściwości kojące - ulga dla podrażnionej skóry
wysoka trwałość

