Piżama Love To Dream-6-12 miesięcy-niebieska-ETAP 3 - 1.0 TOG Original

cena: 114,99 pln
symbol: LTD-L4008081BL6M
wzrost dziecka (jazda tyłem):
wiek: 6m-1roku
kolor: niebieski
materiał: bawełna
waga z opakowaniem: 0.625kg
EAN: 9343443005715

Piżama Love To Dream™ 1.0 TOG*
Piżama marki Love To Dream™ to specjalnie zaprojektowany śpiworek z nogawkami dla aktywnych dzieci! Zapewnia komfort oraz swobodę podczas
snu, zabawy oraz aktywnego spędzania czasu z rodzicami.
Piżamka ma wbudowany pikowany kocyk, idealny na umiarkowane temperatury. Zewnętrzny materiał oraz podszewka wykonane są ze 100% naturalnej bawełny,
niezwykle przyjemnej dla delikatnej skóry dziecka.
Piżama Love To Dream™ zapewnia dodatkową mobilność i swobodę w porównaniu z tradycyjnymi śpiworkami, dlatego jest idealna dla dzieci, które są zawsze w
ruchu. Piżama ma przy stopach wbudowane klapki, dzięki czemu możliwe jest wydłużenie nogawek i zakrycie stóp w czasie snu, a odkrycie ich przed zabawą.
Piżamka ma krótkie rękawki oraz cieńszą tkaninę . Materiał pod pachami to siateczka, która zapewnia przepływ powietrza oraz lepszą kontrolę temperatury. Górna

część otulacza (piersiowa) została wykonana z cieńszej tkaniny, by zmniejszyć ryzyko przegrzania się dziecka oraz umożliwić lepszą regulację temperatury.

Piżama Love To Dream™ stworzona dla bezpieczniejszego, lepszego i dłuższego snu…
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Długości nogawek są specjalnie zaprojektowane oraz dostosowane pod względem rozmiaru, dzięki czemu zmniejszają ryzyko potknięcia się dziecka
Antypoślizgowe kropki na stopach ograniczają ślizganie się malucha
Nogawki umożliwiają dziecku bezpieczne poruszanie się w przestrzeni do spania
Wyjątkowy design piżamy odpowiada aktywnemu trybowi życia: ułatwia przemieszczanie się między samochodem, łóżeczkiem czy wózkiem
Inteligentny zamek błyskawiczny ułatwia zmianę pieluszki - otwierany jest od dołu
Cieńsza tkanina w górnej (piersiowej) części otulacza zapewnia odpowiednią regulację temperatury
Łatwa w utrzymaniu: można prać w pralce i suszyć w suszarce bębnowej

Poszewka zewnętrzna i podszewka: 100% bawełny.
Wypełnienie: 100% poliester.

* TOG- jednostka przepuszczalności termicznej materiału
* 1.0 TOG - rekomendowana temperatura otoczenia 20-24°C
Przeczytaj więcej o produktach marki Love To Dream na stronie => www.mamawformie.pl

