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Link do produktu: https://www.tummihandmade.pl/bluza-ciazowa-i-do-karmienia-z-kapturem-mango-p-92.html

Bluza ciążowa i do
karmienia z
kapturem - Mango
Cena

199,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

BLC0005

Opis produktu
Bluza ciążowa oraz do karmienia.
Bluza stworzona z myślą o kobietach spodziewających się dziecka oraz karmiących piersią.
Jest bardzo wygodna i mięciutka wykonana z najlepszej jakości dzianiny, a przede wszystkim spełnia swoje funkcje.
Bluza jest przystosowana do karmienia. Posiada ukryty otwór na wysokości piersi, dzięki temu z łatwością można nakarmić
malucha, nie zdejmując bluzy i nie odsłaniając dużej części ciała.
Nasza bluza "rośnie" razem z brzuszkiem ciężarnej. Zarówno z prawej, jak i lewej strony ma regulowany obwód w pasie
poprzez naddatek materiału, ukryty pod zapinanymi napami. Dzięki dużej elastyczności materiału i odpinanymi bokami można
odpowiednio dopasować rozmiar bluzy do zwiększającego się rozmiaru brzuszka. Poprzez odpięcie bocznych nap bluza zyskuje
ok. 15-20 cm szerszy obwód w pasie.
Bluza jest na tyle funkcjonalna, że będzie idealnie pasować na każdą mamusię na początku, w trakcie i po ciąży!
Świetnie sprawdzi się nawet po ciąży i po odstawieniu karmienia.
Kolor: mango, wstawki w kapturze i na bokach bluzy folkowe - wielokolorowe
Materiał: 95% bawełna, 5% elastan
Gramatura: 260 g/m2

Instrukcja użytkowania:
- pranie w 30oC
- zalecane pranie na lewej stronie
- nie stosować płynów zmiękczających
- prasować maksymalnie w temperaturze 150oC
- nie chlorować
- nie suszyć mechaniczne

Uwaga: kolor materiału prezentowany na zdjęciu może minimalnie odbiegać od rzeczywistego wyglądu w zależności od
indywidualnych ustawień ekranu.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
rozmiar : XS , S , M , L , XL
kolor: mango , słoneczny żółty

Wymiary
Wymiary:
XS
szerokość: 48 cm
długość rękawa: 59 cm
długość całkowita: 62 cm
S
szerokość: 50 cm
długość rękawa: 59 cm
długość całkowita: 65 cm
M
szerokość: 52 cm
długość rękawa: 60 cm
długość całkowita: 68 cm
L
szerokość: 54 cm
długość rękawa: 61 cm
długość całkowita: 71 cm
XL
szerokość: 57 cm
długość rękawa: 61 cm
długość całkowita: 73 cm
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