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Opis produktu
Body i czapka, r. 62 - 68, Zestaw z kolekcji: Natura
Fehn - niemiecka firma produkująca z powodzeniem od ponad 70 lat, zabawki i akcesoria dziecięce, spełniające najwyższe
standardy jakości. Wszystkie materiały użyte w zabawkach, są pochodzenia naturalnego. Fehn zadbał również o piękne,
ekologiczne opakowania. Wszystkie produkty tej marki są bezpieczne dla dzieci już od pierwszych dni życia.
Kolekcja Natura łączy doskonałą jakość naturalnych materiałów z wyjątkowym wzornictwem, konsekwentnie stawia na
ekologię.
Słoń, lew, zebra, hipopotam, to główni bohaterowie kolekcji Natura, nawiązują do nienaruszonej przyrody i zdrowego
środowiska.
W produktach z tej kolekcji zastosowano czystą, certyfikowaną bawełnę organiczną jako materiał wierzchni. Wypełnienie:
100% biologiczne włókna PLA.
Zestaw dla noworodka z certyfikowanej bawełny organicznej, to miękkie body z krótkim rękawem i urocza czapeczka z
uszami. Idealny prezent z okazji urodzin maluszka. Delikatne kolory i aplikacje z wizerunkiem Wieloryba i Hipopotama
zachwycą każdego. Praktyczne zatrzaski pozwalają na łatwe i szybkie zdejmowanie i zakładanie ubranka. Dziecięca czapeczka
chroni główkę i utrzymuje ciepło.
Wykonany z najwyższej jakości materiału.
Zapinany na zatrzaski.
Idealny na prezent.
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Materiał: dżersej (100% certyfikowana bawełna organiczna).
Można prać w temp. 40°C.
Rozmiar: 62 - 68 cm.
Dla dzieci w wieku od 3 do 6 miesięcy.
Wymiary opakowania: 22 cm x 17 cm x 5 cm.
Wszystkie produkty niemieckiej marki FEHN są bezpieczne dla dzieci od 0+.
Wykonane są z najlepszej jakości materiałów.
Spełniają normy EN71, CE, testowane pod kątem bezpieczeństwa przez niezależne instytuty badawcze.

O marce FEHN
Fehn to odnosząca sukcesy, niemiecka rodzinna firma, która już od trzech pokoleń, produkuje wysokiej jakości zabawki dla
najmłodszych dzieci.
Zabawki firmy Fehn są tworzone specjalnie z myślą o rozwoju i edukacji dzieci już od urodzenia. Na szczególną uwagę
zasługują: precyzja wykonania, piękne wzornictwo, jakość materiałów, piękno detali oraz oczywiście bezpieczeństwo
maluszków.Zabawki pomagają nowo narodzonym dzieciom stymulować i ćwiczyć wszystkie zmysły dzięki takim elementom
jak: pozytywki, gryzaki, grzechotki, szeleszczący papier, lusterka itp. Co więcej produkty są nie tylko bardzo miękkie i
przystosowane dla skóry dzieci, ale również posiadają urocze twarze z dużymi oczami, niezdarne łapki oraz miękkie brzuszki,
co sprawia że dzieci od razu je pokochają.
Bezpieczeństwo
Głównym przesłaniem stojącym za produktami marki Fehn jest bezpieczeństwo dzieci. Dlatego też jest to dla firmy jeden z
kluczowych aspektów. Specjalnie dla Fehn powstały dwie fabryki zabawek na Sri Lance, które produkują zgodnie z
niemieckimi standardami jakości. Doświadczenie, rodzinna atmosfera oraz dbałość o pracowników sprawiają, iż również w
fabrykach na Sri Lance zapewnione są uczciwe warunki. Do produkcji zabawek został wdrożony specjalny system zarządzania
jakością, który ściśle nadzoruje pozyskiwanie surowców oraz wytwarzanie produktów.
Fehn korzysta jedynie z materiałów, które spełniają wszystkie normy niezbędne dla zabawek przeznaczonych dla niemowląt
od 0 lat. Wszystkie zabawki spełniają normy EN71, CE ponadto badane są w niezależnych instytutach "Stiftung Warentest" lub
"Ökotest”.
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