
Opisy ubrań dziecięcych 

Bluza: 

Modnie i wygodnie w bluzie XY XY 
 

Twoje dziecko znowu wyrosło z ubrań? A może poszukuje już swojego stylu? Z pewnością chcesz 

zadbać o wygodę swojego dziecka, ale również zaspokoić jego potrzebę wyróżniania się.  

Bluza XY XY zawiera aż 95% bawełny, dzięki czemu nie usłyszysz marudzenia „to mnie drapie” – 

dziecko poczuje się w niej miękko i ciepło. Natomiast domieszka elastanu (5%) da Ci gwarancję, że po 

pierwszym praniu, i kolejnych, długo nie pomyślisz o kupnie następnej bluzy. Chyba że zechcesz mieć 

inne z naszej kolekcji, bo tak się spodobają Tobie i dziecku. A znajdziesz tu aż trzy wersje 

kolorystyczne w rozmiarach 134 – 164. 

W poszukiwaniu własnego stylu 
 

Twoja pociecha ma charakterek? To świetnie. Kolorowym nadrukiem na bluzie podkreślisz jego 

wyjątkowość, stworzysz okazję do szukania własnego stylu. Nutka wykonana metodą sitodruku nie 

zniknie podczas prania, więc dziecko może bez obaw się do niej przyzwyczaić. 

W poszukiwaniu wygody i stylu wypróbuj połączenie bluzy z legginsami w tej samej wersji 

kolorystycznej. W takim komplecie Twoje dziecko poczuje się komfortowo i modnie. 

A przy tym wszystkim, decydując się na nasze bluzy, wspierasz polską produkcję. Pokaż dziecku, że to 

bardzo ważne. 

 

Sukienka: 

Połącz fantazję z klasyczną elegancją 
 

Twoja mała dziewczynka tak szybko rośnie. Pewnie marzy o tym, by wyglądać jak dorosła kobieta. Czy 

to nie za wcześnie? Myślisz sobie, że jeszcze przyjdzie na to czas, ale jednocześnie chcesz spełnić jej 

marzenia. A co Ty na to, żeby połączyć dziecięce fantazje z Twoimi wymaganiami?  

W sukience XXX Twoja pociecha zaspokoi potrzebę wyglądania elegancko. Na pewno widzisz, że 

ponadczasowa krata – ciemna czy jasna – nigdy się nie nudzi i oznacza klasę samą w sobie. Ale nie 

martw się, że taka elegancka sukienka będzie zbyt poważna na małe dziecko. Zaufaj nam – wiemy, co 

robimy, oferując ją w rozmiarze 98–128, bo…  

…od czego są ozdoby?  

Twoje dziecko pokocha filuterne gwiazdki z przodu, z dumą powie babci: „zobacz, jakie ładne”. A 

wydłużony tył sukienki i delikatna falbanka z tiulu sprawią, że nadal będziesz spoglądać na małą, 

beztroską dziewczynkę.  

A przy tym wszystkim, decydując się na nasze sukienki, wspierasz polską produkcję. Opowiedz 

dziecku, jakie to ważne.  


