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Nosidełko Zaffiro Embrace
niebieski melanż
Cena

296,09 zł

Cena poprzednia

369,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

124982

Kod producenta

Embrance niebieski m

Kod EAN

5902745541211

Producent

ZAFFIRO

Waga dziecka

6 - 18kg

Wiek

od 4 miesiąca

Opis produktu
Nosidło ergonomiczne
Znakomity wybór dla rodziców świadomych znaczenia, jakie
dla rozwoju dziecka ma bliskość z nim, dotyk i uważności. Daje
możliwość pogłębiania więzi między rodzicem a dzieckiem.
Zaprojektowane z dbałością o każdy detal, zapewnia
maluchowi bezpieczeństwo i utrzymanie anatomicznie
prawidłowej pozycji, a rodzicowi komfort i swobodę ruchów.
Posiada wygodne i bezpieczne klamry oraz prosty system
regulacji, dzięki któremu świetnie da się dopasować do
sylwetki zarówno smukłej jak i postawnej osoby. Z tego
powodu w roli noszącego mogą sprawdzać się znakomicie nie
tylko mamy, ale i tatusiowie. Gwarantuje stabilność i pewność
trzymania nawet przy intensywnych ruchach.

Komfort i bezpieczeństwo dla dziecka

Ergonomiczny panel podtrzymuje plecy dziecka
umożliwiając ułożenie ich w anatomicznej pozycji, a
nóżki utrzymuje w pozycji "M" (żabki), co wpływa na
prawidłowe kształtowanie się stawów biodrowych
Wysokiej jakości atestowana klamra Duraflex
zastosowana w pasie biodrowym wyposażona w
blokadę zapobiegającą jej przypadkowemu odpięciu
Nakładki na klamry (przydatne gdy dziecko ząbkuje i
poszukuje obiektów do gryzienia)
Odpinany, regulowany kapturek chroniący przed
niekorzystnymi czynnikami pogodowymi
Rekomendowane jest przez fundację "Dar dla
Najmniejszych"
Miękkie wypełnienie w okolicy nóżek dziecka
Zaprojektowane we współpracy z lekarzami,
fizjoterapeutami i doradcami noszenia
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Komfort dla Ciebie

Szeroki pas biodrowy o długości od 65 cm do 140 cm
zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru dzięki czemu
dziecko wydaje się dwa razy lżejsze
Wygodne i miękkie szelki odciążają kręgosłup rodzica
oraz zwiększają komfort noszenia dzięki możliwości
skrzyżowania ich
Praktyczna kieszonka na drobiazgi w pasie biodrowym
Łatwe i intuicyjne w obsłudze - bez niczyjej pomocy
wkładasz i wyjmujesz malucha z nosidła. Nawet gdy
dziecko zaśnie w nosidle można bez problemu samemu
odłożyć je do łóżeczka lub wózka
Podwójnie regulowane taśmy wyposażone w wysokiej
jakości klamry Duraflex pozwalające płynnie i szybko
dopasować nosidło

Producent
Rodzaj produktu
Wiek
Opcje noszenia

Kraj produkcji
Skład

Nosidełko Zaffiro Embrace niebieski melanż
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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ZAFFIRO
nosidła ergonomiczne
dla niemowląt i dzieci powyżej 4 miesiąca życia do lat 3 (od 6
kg do 18 kg)
na brzuchu, na plecach (nie zaleca się noszenia na plecach
dzieci poniżej 12. miesiąca życia lub do momentu, gdy będą
miały na tyle mocne mięśnie, aby móc samodzielnie
utrzymywać pozycję siedzącą)
Polska
tkanina zewnętrzna: antyalergiczna, miła w dotyku
wysokogatunkowa 100% bawełna, posiada certyfikat OekoTex® Standard 100 (tkanina wolna od szkodliwych i
uczulających substancji); wypełnienie: 100% poliuretan, 100%
poliester

