Rada moudré Rozárky zní:
očekáváte za krátko,
vaše krásné děťátko,
pořiďte si náš akční set,
vždyť děti jsou váš celý svět.

PRO NAŠE DĚTI
JEN TO NEJLEPŠÍ

Rozárka

AKČNÍ SET
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* cena za set o rozměru 120 × 60 cm

Dětský set obsahující jedinečnou matraci, ložní soupravu, polohovací klín,
podložku Air a dečku Fleece. Vše krásně zabaleno do snadno udržovatelných
a měkkých materiálů. Všechny výrobky splňují zdravotní nezávadnost
podle Öko-Tex Standard 100.

POLOHOVACÍ KLÍN

Little

MATRACE

Rozárka

ÚPRAVA LOTUS
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Jedinečná mikroskopická 3D
úprava povrchu látky, která
účinně zabraňuje průniku
tekutin a jiných nečistot do jádra
matrace. Již žádné další PUR
podložky nejsou potřeba.

KČ

TVAROVÁNÍ
Polohovací klín LITTLE do dětské postýlky napomáhá snižovat riziko zalknutí, zadušení miminka po kojení. Pokrývá postýlku
od boku k boku. Maximální prodyšnost a hygiena je umocněna textilií Bamboo s unikátní úpravou a použitím 3D air mřížky v horní
části klínku. Použijte náš praktický klín LITTLE a vaše miminko bude spát ve vyvýšené a bezpečné poloze.

Horizontální prořezy jádra podporující
maximální odvětrávání.

BAMBUSOVÉ VLÁKNO
Bambus má přirozeně antibakteriální
a bakteriostatické vlastnosti, které má díky složce
obsažené v bambusu nazývané „bamboo-kun“ jak
zjistili vědci z tokijské univerzity. Testy prokázaly,
že díky této složce má přírodní bambusové vlákno
stejné vlastnosti jako sama rostlina a dokáže zničit
až 70 % nežádoucích baktérií.

ROZMĚR: 60 × 40 × 7 cm, 70 × 40 × 7 cm

Bubo

LOŽNÍ SOUPRAVA

Bubo fleece

DEČKA

10 cm

SANITIZED®
Hygienická úprava SANITIZED® nabízí antimikrobiální ochranu
matrace. Díky tomu dochází k trvale ochraně matracového jádra proti
množení plísní, bakterií, pachů, řas a jiným baktériím.
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10 cm

Ložní souprava BUBO do dětské postýlky je šitá ze 100 %
bavlny, která se díky česané přízi vyznačuje výjimečnými
vlastnosti. Je příjemná na dotek, citlivá k pokožce dítěte,
které ji velmi dobře snáší. Ve zcela novém vzoru vhodném jak
pro holčičky i chlapečky.

Zabalte své děťátko do naší dečky BUBO Fleece, aby se
cítilo jako na obláčku. Materiál fleece má výborné izolační
vlastnosti, je lehký, hřejivý a výborně odvádí pot.

ROZMĚR LOŽNÍ SOUPRAVY: 40 × 60 cm, 100 × 135 cm

ROZMĚR: 90 × 90 cm

POTAH: 100 % bavlna

MATERIÁL: Fleece 100 % polyester

VNITŘNÍ VÝPLŇ: 100 % polyesterová vlákna

Výběr správné matrace do postýlky ovlivní nejen kvalitní spánek, ale také zdravý
a přirozený vývoje vašeho dítěte. Matrace ROZÁRKA je vyrobená z antibakteriální pěny
s úpravou SANITIZED®, zabraňující množení mikroorganizmů. Aby nedocházelo
k přehřívání těla miminka je v horní vrstvě navrženo unikátní tvarování zaručující vysokou
prodyšnost a patřičný komfort dítěte. To vše je zahaleno v měkkém potahu BAMBOO
s přírodním vláknem bambus a úpravou LOTUS, která zabraňuje pronikání tekutin
do jádra matrace. Jednoduše chraňte své dítě po celou noc, to je ROZÁRKA.
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PODLOŽKA

Bubo Air
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Hledáte multifunkční podložku vhodnou jak na přebalování, tak i třeba jen na výlety? Máme pro vás naši podložku BUBO AIR.
Z horní strany se nachází příjemná textilie Bamboo s příměsí bambusového vlákna a unikátní úpravou LOTUS. Ve spodní vrstvě
podložky je použita vysoce prodyšná 3D air mřížka podporující cirkulaci vzduchu. Miminko bude vždy chráněno od nečistot ale
díky odvětrávací mřížce se nezapotí, to je náš BUBO AIR.
ROZMĚR: 120 × 60, 140 × 70 cm

Rada pro maminky
Potřeby do porodnice pro maminku:

Potřeby do porodnice pro miminko:

• ručníky
• boty na přezutí + teplé ponožky
• hygienické potřeby – kartáček na
zuby, pastu, hřeben, šampón, mýdlo
• krém, jelení lůj
• manikúru
• jemný toaletní papír, papírové kapesníky
• vlhčené hygienické ubrousky
• porodnické vložky
• spodní kalhotky
• prsní vložky
• kojící podprsenky
• noční košili
• župan
• mobilní telefon + nabíječku
• něco na čtení
• fotoaparát
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• pití, müsli tyčinky nebo něco lehkého k jídlu

Váš prodejce

•
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jednorázové pleny (asi 30 kusů)
látkové pleny (asi 3 kusy)
dětské hygienické vlhčené ubrousky
mycí přípravek, krém, olejíček – vše určené výrobcem
na ošetření dětské jemné pokožky
vatové tyčinky do oušek a nosánku
kartáček na vlásky
rychlozavinovací dečku, dečku
oblečení na cestu domů

Nakonec nezapomeňte mít stále na telefonu osobu, která
s vámi ten váš “velký den” bude prožívat a držet vás
pevně za ruku.

Akce platí pro rozměry matrace a podložky 120 x 60 cm, 140 x 70 cm a polohovací klín Little (60 x 40 cm, 70 x 40 cm),
ložní soupravu Bubo, dečku Bubo (rozměry vyobrazeny v letáku). Výrobce si vyhrazuje právo změny dekoru a barvy zboží
při zajištění ceny a kvality. Tiskové chyby vyhrazeny. Fotografie jsou pouze ilustrační. Uvedené ceny jsou maloobchodní
(s DPH). Nabídka zboží je časově omezená na období platnosti letáku nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny a slevy
platí pouze k akční nabídce uvedené na tomto letáku. Informace o cenách (větší rozměry matrací, podložek, klínů), slevách
a podmínkách prodejů vztahujících se k tomuto letáku jsou k dispozici v prodejních sítích zapojených do akce.

Akce platí od 31. 5. 2019 do vydání nové akční nabídky.

