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Babyono duża przytulanka dla niemowląt SIR PENGUIN
CONNOR C-MORE COLLECTION (647)
 

Cena: 45,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Akcesoria dla dzieci

Producent BABYONO

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Opis produktu
 

Charakterystyka

PINGWIN SIR CONOR - tata Connora, wojskowy, który szanuje tradycję i dyscyplinę, to mistrz organizacji i ciętego dowcipu.
Uroczy, elegancki, z kolorowymi metkami, zachęca maleństwo do przytulania i wspólnej zabawy. Miękka maskotka, której
ubranie o różnych fakturach i wewnętrzna grzechotka rozwijają umiejętności poznawcze, może stać się najlepszym przyjacielem
każdego dziecka.
Pingwin Sir Connor jest częścią kolekcji C: MORE, liczącej 14 zabawek, która powstała w dbałości o rozwój psychomotoryczny
stymulując zmysł wzroku, dotyku, słuchu. Dzięki zabawkom z najnowszej kolekcji pozwalamy dzieciom zobaczyć więcej C:
MORE.
Idealnym dopełnieniem jest synek, Connor - przywódca ekipy C More, którego wyróżnia wielka osobowość mimo małych
rozmiarów.
Świat według dziecka:

NOWORODEK - widzi to, co przed nim wyłącznie w czerni i bieli w bliskiej odległości
3 MIESIĄCE - zaczyna widzieć, rozpoznawać rodziców, kolory
8 MIESIĘCY - obraz staje się bardziej klarowny, koordynacja ruchu oko-ręka
12 MIESIĘCY - widzi wyraźnie w kolorach, jednak w pełni rozwinięty wzrok osiąga w wieku 2 lat

Właściwości:
rozwija umiejętności poznawcze poprzez stymulujące kształty, faktury i dźwięki
rozwija wyobraźnię dziecka
daje poczucie bezpieczeństwa
funkcja przytulanki i grzechotki

DANE TECHNICZNE:
Materiał: 100% poliester
Wymiary: szer. 19 cm x wys. 35 cm x gł. 16 cm
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Waga: 0,38 kg

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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