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Termoaktywne rajstopy dla
dziecka z wełny merynosów,
Merino Wool, rozmiar: 92-98
Cena

59,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

S_RAJ130_MERYN_92

Producent

Steven

Opis produktu

Wełniane rajstopy z merynosa dla dzieci
Merino Wool
Rozmiar: 92-98
Początek jesieni to czas, kiedy trzeba wymienić garderobę naszym milusińskim. Mroźne poranki
i ciepłe popołudnia sprawiają, że poszukujemy ubranek, które dopasują się do każdej pogody.
Zaczynamy rozglądać się także nad tymi zimowymi. Wełniane rajstopy dziecięce to niezbędny
element garderoby. I nie tylko wygląd ma tutaj znaczenie. Ważne jest, aby były przede
wszystkim wygodne i funkcjonalne, aby zapewnić naszemu dziecku odpowiedni komfort
termiczny. Takie są właśnie wełniane rajstopy z merynosa.

Dziecięce rajstopy z wełny merynosa idealne przez cały rok
Wełna merynosa zapewnia komfort termiczny przez cały rok. Rajstopy dziecięce z niej
wykonane idealnie dopasowują się do ciała, a jednocześnie nie gryzą. Są cienkie i delikatne, a
jednocześnie bardzo ciepłe. A ponieważ dzieci nie lubią, gdy coś je „gryzie”, nie mogło
zabraknąć w naszej ofercie także wełnianych rajstop z merynosów. Dodatkowo charakteryzują
się one właściwościami antyalergicznymi, przeciwgrzybicznymi i antybakteryjnymi, świetnie
wchłaniają wilgoć, a przede wszystkim są termoaktywne (w zależności od pory roku grzeją lub
chłodzą).
Wełniane rajstopy z merynosów są najlepsze dla małych nóżek.
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Wełniane rajstopy z merynosów – opis:
Oferowane tutaj rajstopy dziecięce przeznaczone są dla:
Wiek: 2-3 lata (w zależności od indywidualnej budowy malucha)
Obwód bioder: 54-58 cm
Długość całkowita: 57 cm +/- 2 cm w zależności od koloru przędzy
Dostępne kolory rajstop dziecięcych:
·

bordowy,

·

niebieski,

·

różowy,

·

jasny szary,

·

granatowy,

·

czarny.
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Dlaczego jeszcze warto kupić rajstopy z merynosów dla
dzieci?
Wełna merynosa powszechnie stosowana jest w odzieży termoaktywnej, używanej w zimowych
sportach ekstremalnych. Człowiek spotyka się tutaj ze skrajnie niskimi temperaturami, tak więc
dotyczy to m.in. alpinistyki i innych sportów wyczynowych. Jeśli jej właściwości doceniają
sportowcy i podróżnicy, to czemu nie stworzyć komfortowych warunków swojemu dziecku?

Wełna merynosów jest wyjątkowa:
tworzy komfort termiczny,
odprowadza wilgoć,
nie wchłania zapachów,
hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za zapach stóp,
nie powoduje alergii,
nie elektryzuje się
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tworzy korzystny mikroklimat przy skórze dziecka.
Jednym słowem komfort termiczny i oddychająca skóra malucha w zimne miesiące.
Wełna z owiec merynos jest dużo milsza w dotyku niż wełna naszych krajowych owiec, dlatego
rajstopy dziecięce z niej wykonane są tak chętnie
Rajstopy z merynosa posiadają certyfikat Eco-tex

Wełniane rajstopy z merynosów – skład:
73,5% wełna "merino wool"
24% poliamid
2% elastan
0,5% polipropylen
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