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MATERAC LATEKSOWO KOKOSOWY HEVEA KRZYŚ
140x70
Cena

351,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4-8 dni roboczych

Kod EAN

590160210013

Producent

Hevea

Opis produktu
Materac lateksowo-kokosowy Hevea Krzyś 140x70
Na każdym etapie życia dziecka zarówno sen, jak i komfortowa pozycja ciała ma istotne znaczenie dla jego rozwoju. Za osiągnięcie optymalnych
warunków odpowiada głównie odpowiednio dobrany materac, który powinien zapewniać wygodę i bezpieczeństwo. Prezentowany przez naszą
firmę materac HEVEA Krzyś został wyprodukowany z myślą o najmniejszych pociechach. Jest odpowiedni już od pierwszych chwil. Materac
posiada dwie strony użytkowe - jedna strona jest dla dzieci od urodzenia do 8-9 miesiąca życia, następnie materac odwraca się na drugą stronę
średnio twardą lateksową. Model Krzyś przeznaczony do wagi maksymalnej 40 kg. Jest jednak propozycją niezwykle zaawansowaną, która
pozwala produktowi „rosnąć” razem z dzieckiem. HEVEA Krzyś wyposażony został w dwie, różniące się od siebie strony. Dzięki temu sprawdzi
się również dla dzieci powyżej 9 miesiąca. Ten wyjątkowy model pozwoli Twojemu dziecku rozwijać się w prawidłowy sposób, jednocześnie
gwarantując najwyższy stopień swobody i wygody podczas snu.
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Bezpieczeństwo i komfort Twojego maluszka

Materac HEVEA Krzyś to propozycja lateksowo-kokosowa, która charakteryzuje się większą sztywnością i twardością. Dzięki temu zapewnia
najmłodszym prawidłowe podparcie dla kręgosłupa. Jest to niezwykle istotne szczególnie na początkowym etapie życia dziecka, które potrzebuje
właściwego wsparcia w procesie rozwoju wszystkich narządów. Jego kręgosłup w tym momencie jest jeszcze bardzo delikatny, dlatego materac
nie może narażać go na żadne nienaturalne wygięcia. Materac lateksowo-kokosowy HEVEA Krzyś to najlepsze rozwiązanie dla dzieci już od
pierwszych chwil życia. Pozwoli rodzicom osiągnąć wewnętrzny spokój, gwarantując najlepszą dbałość o kręgosłup i rozwój ich pociechy.

Ogromny potencjał włókien kokosowych

Materac HEVEA Krzyś wykonany został w zgodzie z najnowocześniejszą technologią i innowacyjnymi rozwiązaniami. Tworząc materac dla
noworodków, zwracaliśmy szczególną uwagę na staranny i odpowiedni dobór najlepszej klasy materiałów oraz nadanie właściwej sztywności. W
związku z tym stworzyliśmy najwyższej jakości materac lateksowo-kokosowy, będący materacem rozwojowym o dwóch stopniach twardości.
Prezentowany przez nas model wykonany został z najwyższej jakości naturalnych włókien kokosowych, które odpowiadają za właściwą
sztywność i twardość. Dzięki temu udało nam się stworzyć materac HEVEA Krzyś, będący wyrobem medycznym klasy 1, gwarantujący
prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka. Dodatkowo włókna kokosowe zapewniają doskonałą cyrkulację powietrza. Są wulkanizowane lateksem,
dzięki czemu nie chłoną wilgoci, co skutecznie zapobiega powstawaniu pleśni, grzybów i roztoczy. Materac lateksowo-kokosowy to świetna
propozycja dla alergików, która pozwala zadbać o ich zdrowie i samopoczucie już od pierwszych chwil życia.

Postaw na materac, który zapewni prawidłowy rozwój Twojego dziecka

Materac HEVEA Krzyś wykonany został z dwóch zaawansowanych stron. Pierwsza z nich zapewnia odpowiednią sztywność i twardość, dzięki
czemu przeznaczona jest dla noworodków. Prezentowany przez nas model to jednak materac rozwojowy, wyróżniający się niezwykłą
funkcjonalnością. Druga strona materaca lateksowo-kokosowego jest o wiele bardziej elastyczna. Została stworzona z myślą o dzieciach powyżej
9 miesiąca życia. Ta strona materaca HEVEA Krzyś wykonana została w 100% z lateksu. Gwarantuje dużą elastyczność, co jest o wiele bardziej
prawidłowe dla pociech, u których narządy zdążyły już się prawidłowo rozwinąć. Materac HEVEA Krzyś to unikatowa propozycja, która zapewni
Twojemu dziecku komfortowy i bezpieczny sen, jednocześnie służąc przez bardzo długi czas!
Materac w 100 % antyalergiczny posiada:
Certyfikat Wyrobu Medycznego kl. I
Pozytywną Opinie Instytutu Matki i Dziecka
Certyfikat Euro Latex

wygenerowano w programie shopGold

Oeko Tex Standard 100

Do wyboru pokrowiec (kliknij szczegóły):
1. Aegis Natural Care
2. Aloe Green Power
3. Medica szara

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pokrowiec: Aegis Natural Care , Medica szara , Aloe Green Power
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