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BUCIKI NIEMOWLĘCE MIĘKKIE
SANDAŁKI DLA DZIEWCZYNKI
SREBRNE
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

13,98 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
PRODUCENT: YO! CLUB

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
ROZMIAR: 0-6M, 6-12M

OPIS PRZEDMIOTU

SANDAŁKI DZIEWCZĘCE BŁYSZCZĄCE Z KOKARDKĄ SREBRNE
Stylowe buciki sandałki dla dziewczynek dostępne są w rozmiarze w przedziale 0-6 i 6-12
miesięcy. Zapinane na rzep. Wierzchnia część bucików jest dodatkowo błyszcząca.
Idealnie sprawdzą się na wiele okazji.
Długość wkładki:
0-6 miesięcy: 10 cm
6-12 miesięcy: 11,5 cm
Kolor:
różowy z różową kokardą
srebrny z jasno różową kokardą

BAWEŁNIANE WNĘTRZE
Zarówno wnętrze, jak i wkładka bucików została wykonana ze 100% naturalnych
surowców. Hipoalergiczna bawełna, nie powoduje podrażnień i nie uczula – co sprawia, że
jest idealną alternatywą dla małych alergików. Bawełna jest również wytrzymała i odporna
– co jest szczególnie istotne w przypadku obuwia dedykowanego dla najmłodszych.
Naturalna bawełna dobrze izoluje ciepło, co wpływa pozytywnie na komfort noszenia
bucików.
Skład:
Wierzch: 100% Poliuretan,
Środek: 100% Bawełna,
Podeszwa: 80% Bawełna, 20% Poliester

STYL I WYGODA
Obuwie maluszka to prócz wygody i bezpieczeństwa także gwarancja stylu zawartego w
produktach marki YoClub. Nasze obuwie charakteryzują modne fasony, solidność
wykonania, jakość użytego w produkcji surowca oraz gwarantowany uśmiech na twarzy
Twojego dziecka. Stylowe buciki sandałki to właśnie produkt spełniające wszystkie
powyższe kryteria.

BUCIKI, KTÓRE DOPASOWUJĄ SIĘ DO STÓP DZIECKA
Cechą charakterystyczną bucików niemowlęcych YoClub jest odpowiednio ergonomiczny
krój, który świetnie dopasowuje się do stóp maluszka – nie uciska i nie podrażnia wrażliwej
skóry dziecka. Buciki można łatwo założyć i zdjąć – co z pewnością docenią zarówno
rodzice, jak i dziecko. Dobrze wyproﬁlowana szerokość obuwia, gwarantuje swobodę
ruchów.

DO NAUKI CHODZENIA
Wygodne buciki ułatwią naukę stawiania pierwszych kroków. Odpowiednio wyproﬁlowany
kształt i oddychające materiały zapewniają skórze pożądany komfort. Sprawdzą się na co
dzień – do chodzenia po domu, a także na spacer.
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