




Už mnoho let přinášíme Vašim dětem kvalitní, pohodlné a přesto 
cenově dostupné oblečení. Pro pohodlí, zdraví a klidný spánek našich 
nejmenších se snažíme, aby v prvních dnech života byl na jejich tvářích 
jen úsměv. To je důvod, proč se zaměřujeme na detaily:

•  používáme pouze certifikované látky
•  pečujeme o ochranu dětské pokožky - veškeré druhy zapínání  
   a patentky jsou navrženy tak, aby se přímo nedotýkaly dětské pokožky
•  naši designéři testují snadné oblékání, sundávání, zapínání a rozepínání    
  oblečení
•  nepoužíváme zbytečné švy, abychom zajistili maximální pohodlí 
   miminek
•  pestré barvy a krásné výšivky oblečení přitahují pozornost miminek 
   a také pozitivně ovlivňují jejich vývoj
•  hledáme stále nová řešení - návrhy našich oblečení se neustále mění, 
   aby si maminky vždy mohly vybrat něco nového pro svá miminka.

Už mnoho rokov prinášame Vašim deťom kvalitné, pohodlné a napriek 
tomu cenovo dostupné oblečenie. Pre pohodlie, zdravie a pokojný 
spánok našich najmenších sa snažíme, aby v prvých dňoch života bol 
na ich tvárach len úsmev. To je dôvod, prečo sa zameriavame na detaily:

•  používame iba certifikované látky
•  staráme sa o ochranu detskej pokožky - všetky druhy zapínania 
    a patentky sú navrhnuté tak, aby sa priamo nedotýkali detskej pokožky
•   naši dizajnéri testujú ľahké obliekanie, zapínanie a rozopínanie oblečenia
•  nepoužívame zbytočné švy, aby sme zaistili maximálne pohodlie 
   bábätiek
•  pestré farby a krásne výšivky oblečenia priťahujú pozornosť bábätiek 
   a tiež pozitívne ovplyvňujú ich vývoj
•  hľadáme stále nové riešenia - návrhy našich oblečení sa neustále 
   menia, aby si mamičky vždy mohli vybrať niečo nové pre svoje bábätká. 



MAGNETK
Dělá Vám problém oblékání dětí?
Nemůžete rychle zapnout knoflíky a miminko je netrpělivé?

Je tu lepší řešení!

Magnetky to je revoluční produkt, který si zamilujete Vy i Vaše děti!
Oblečení s Magnetky mají zapínání na magnet, a proto stačí 
jeden pohyb pro jednoduché zapínání a rozepínání!

Robí Vám problém obliekania detí?
Nemôžete rýchlo zapnúť gombíky a bábätko je netrpezlivé?

Je tu lepšie riešenie!

Magnetky to je revolučný produkt, ktorý si zamilujete Vy aj Vaše deti!
Oblečenie s Magnetky majú zapínanie na magnet, a preto stačí 
jeden pohyb pre jednoduché zapínanie a rozopínanie!

Predstavujeme /  Predstavujeme
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soupravicka - súpravicka 
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Navrzeno s laskou k detem
Navrhnute s laskou k det'o




