#PIĘKNYPOCZĄTEK

dziękujemy!
Dziękujemy za udział w konkursie #pięknypoczątek!
Mamy nadzieję, że inspirująca Cię osoba, którą opisałaś, będzie cały czas
wspierać Cię w macierzyństwie. Wierzymy, że z czasem to Ty staniesz się
inspiracją dla kolejnej osoby.
Przygotowaliśmy dla Ciebie garść informacji od nas i naszych partnerów
wraz z atrakcyjnymi rabatami na zakupy.
Pozdrawiamy
Zespół MomMe

Kosmetyki Momme to odpowiedź na poszukiwanie tego, co najlepsze dla Dzieci.
Ta wyjątkowa linia produktów opracowana została zgodnie ze sztuką tworzenia
kosmetyków naturalnych, bo siła tkwi w naturze!
Dlaczego naturalne kosmetyki są tak ważne?
Surowce do naturalnych kosmetyków pozyskiwane są z dbałością o ekologię i środowisko
naturalne. Zwykle pochodzą ze zrównoważonych i odpowiedzialnych upraw, więc dbając
o swoje dziecko i o siebie dbasz także o Ziemię! Składniki pochodzenia naturalnego są też
często biozgodne z naszą skórą, dzięki czemu ich działanie jest widoczne i szybkie.
Od kiedy mogę stosować kosmetyki MomMe?
Kosmetyki MomMe dla Dzieci można stosować od 1. dnia życia! Już wtedy pielęgnacja
delikatnej skóry ma ogromne znaczenie, dlatego zadbaliśmy, by kosmetyki MomMe mogły
towarzyszyć Dzieciom od samego początku. Serii dla Mam możesz bezpiecznie używać już
od 1. trymestru ciąży.

Kod rabatowy 15%:
PIEKNYPOCZATEK
Rabat 15%, nie łączy się z innymi promocjami
Ważny do 31 sierpnia 2021
https://mommecosmetics.com
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Ręcznie robiona biżuteria dla mam, w której każda perła ma znaczenie. Najpiękniejsze wspomnienia zaklęte w kamieniach, łączących urok elegancji z niezwykłą
symboliką macierzyństwa. Prezent dla tych, które próbują zajść w ciążę, dla liczących skurcze i tych odliczających do dziesięciu, żeby nie wybuchnąć. Prezent dla
superbohaterek - dla Mam.
Czym jest biżuteria sentymentalna?
To wyjątkowy rodzaj biżuterii, znaczący więcej niż tysiąc słów. Pamiątka najpiękniejszych
chwil, utrwalenie emocji i wzruszeń.
Ilość perełek ma znaczenie?
Tak, największe! Każda perełka to symbol jednej, małej miłości. Tej pod sercem, czy pod
stołem, uciekającej przed zmianą pieluszki. Białe perełki symbolizują dzieci, a różowe wnuki. Każda jest inna i wyjątkowa, dokładnie tak jak nasze maleństwa.

Kod rabatowy 15%:
MOMME15
Rabat 15%
Ważny do 31.12.2021
https://perelkamamy.pl
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Ażurowa Sowa to mała rodzinna marka tekstyliów i dekoracji dla dzieci, dzięki
której otoczenie Maluszka nabierze niepowtarzalnego charakteru.
Marka oferuje między innymi pościele, komplety z wypełnieniem, ręczniki czy
kocyki, a także wszelkiego rodzaju dekoracje pokoiku dziecięcego - plakaty,
girlandy czy poszewki dekoracyjne. Jest też możliwość szycia pod indywidualne
zamówienie.
Na produktach królują printy zwierzęce i botaniczne, a wszystkie wzory są
owocem współpracy z zaprzyjaźnionymi polskimi artystami. Twórcy marki lubią
naturę, dlatego do szycia produktów wykorzystują wysokiej jakości materiały
przyjazne środowisku.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze tekstyliów dla niemowląt?
Przede wszystkim - na rodzaj tkaniny. Najlepszym wyborem będą materiały naturalne, na
przykład bawełna, która pozwala skórze oddychać - jest to ważne zwłaszcza przy elementach dotykających skóry maluszka. Jeśli już wybieramy produkty z poliestrowym wypełnieniem, sprawdźmy jego jakość - czy jest antyalergiczne oraz czy posiada wszystkie potrzebne atesty i certyﬁkaty.
A co z wykonaniem?
Jak wiemy, produkty dla dzieci są wyjątkowo wystawiane na próbę przez codzienne użytkowanie. Powinny być trwałe i odporne na częste pranie, suszenie i prasowanie, a przy okazji
estetycznie wykonane. Jeśli do naturalnych tkanin i jakości wykonania dodamy jeszcze
piękne autorskie wzornictwo - mamy produkt idealny :)

Kod rabatowy 10%:
POCZATEKZSOWA
Rabat 10%
Ważny do 30.09.2021
http://azurowa-sowa.pl/
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CzuCzu powstało z potrzeby serca. Piękne i mądre zabawki stworzyli krakowscy
rodzice, z myślą o własnych dzieciach i wspólnie spędzanym czasie. Pomysły na
dostosowane do wieku i dopracowane w najmniejszym szczególe edukacyjne
zabawy zachwyciły innych dorosłych oraz ciekawe świata dzieciaki. I tak od 2009
roku w Krakowie powstają nowe książeczki, gry i puzzle, ale jedno pozostaje
niezmienne: CzuCzu pokazuje, czym jest radość odkrywania!
Edukacyjne i kreatywne książeczki i zabawki podążają za naturalnym rozwojem dziecka
i wspierają go we wszystkich obszarach. Proste rozwiązania dają rodzicom i dzieciom
przestrzeń do inicjowania własnych pomysłów na zabawę. Przez cały proces wymyślania
i tworzenia nowych zabawek zespołowi towarzyszy przekonanie, że bliskość i silna więź,
która rozwija się między rodzicem a maluchem, to jedne z najważniejszych fundamentów
w życiu dziecka.
Zabawa z CzuCzu wspiera tę wyjątkową relację od okresu niemowlęcego po czas przedszkolny. Dla uczniów stworzono Xplore Team (a dorośli sami chętnie sięgają po Xplore’owe
puzzle i gry!). Wybierając CzuCzu macie pewność, że Wasze dzieciaki wiele się nauczą
w pełen frajdy sposób, ale przede wszystkim spędzicie razem wyjątkowy czas. Krakowskie
wydawnictwo do współpracy zaprasza czołowych polskich ilustratorów, a wszystko produkowane jest w Polsce.

Odwiedź:
https://czuczu.pl/

