Odzież na 9 miesięcy z pomysłem

T-shirty ciążowe

T-shirt z długim rękawem Pocket- baby inside
Dłuższa koszulka w kolorze szarego melanżu z naszytą kieszenią na brzuchu. Delikatny napis na kieszeni ze
srebrnych cyrkonii "Baby inside" informuje że wkrótce będziesz mamą. Fason idealny do legginsów i spodni
typu rurki, z boku wszyte gumy dla większego komfortu Twojego i Maluszka, okrągły dekolt i bardzo miękka
bawełna. Polecamy również na prezent dla każdej przyszłęj mamy. Kolor szary melanż, rozmiary S,M,L,
Skład: bawełna 90%, elastan 10%
Gramatura 160 g/m 2

T-shirt Maybe granat długi rękaw

Koszulka ciążowa z długim rękawem w granatowym kolorze z haftem na brzuchu "Maybe baby" dającym do
zrozumienia że niedługo zostaniesz mamą, a czy chłopca czy dziewczynki- o tym już poinformują zabawne
przypinki z trampkami w kolorze różowym i niebieskim. Do każdej koszulki komplet dwóch przypinek. Z boku
koszulki wszyte są gumy a koszulka jest dłuższa od standardowych, można ją swobodnie nosić do legginsów.
Bardzo wygodna. Zastosowanie specjalnych naturalnych, miękkich nici do haftu dodatkowo zwiększa komfort
noszenia przez przyszłą mamę. Rozmiary : S,M,L
Skład: bawełna 90%, elastan 10%
Gramatura: 230g/m2

T-shirt Maybe biały

T-shirt Maybe szary melanż z przypinkami

Maybe baby –t-shirt w kolorze szarego melanżu i bieli z krótkim rękawem, dzięki któremu powiesz wszystkim
że jesteś mamą bez używania słów. Mięciutka bawełna przyjemna w noszeniu , specjalne szwy i delikatne
wykończenia metek sprawią że w tym wyjątkowym okresie będziesz się czuć komfortowo. Doskonała na ciążę,
nawet na większy brzuch dzięki gumom wszytym w boki i wydłużonemu przodowi. Kontrastowe szwy i
doskonałej jakości haft wiskozowy na brzuchu oraz dwie zabawne przypinki trampki w kolorze różowym i
niebieskim. Świetna propozycja na co dzień i na fitness w zestawie z legginsami. Rozm. S,M,L. Skład: bawełna
90%, elastan 10%, kolory: szary melanż z grafitowym haftem i biały z różowym haftem
Gramatura: 230g/m2

T-shirt Sunshine biały
Sunshine t-shirt w kolorze śnieżnej bieli dzięki, któremu powiesz wszystkim że jesteś mamą bez używania słów.
Mięciutka bawełna przyjemna w noszeniu , specjalne szwy i delikatne wykończenia metek sprawią że w tym
wyjątkowym okresie będziesz się czuć komfortowo. Doskonała na ciążę, nawet na większy brzuch dzięki
gumom wszytym w boki i wydłużonemu przodowi. Kontrastowe szwy i doskonałej jakości haft wiskozowy na
brzuchu przedstawiający słoneczko i napis : „Słoneczko mamusi” (Mummy’s Sunshine) Świetna propozycja na
co dzień i na fitness w zestawie z legginsami. Doskonałą na prezent .Rozm. S,M,L. Skład: bawełna 90%, elastan
10%
Gramatura: 230g/m2

Retro mama- słodki t-shirt z linii retro, dzięki, któremu powiesz wszystkim że jesteś mamą bez używania słów.
Mięciutka śnieżnobiała bawełna przyjemna w noszeniu , specjalne szwy i delikatne wykończenia metek sprawią
że w tym wyjątkowym okresie będziesz się czuć komfortowo. Doskonała na ciążę jak i po. Dłuższy fason,
klasyczny dekolt i delikatnie wydłużony, zaokrąglony na dole kształt litery A, kontrastowe różowe szwy i
doskonałej jakości nadruk . Świetna propozycja na co dzień i na fitness w zestawie z legginsami. Dostępna
również w szarym melanżu i klasycznej czerni. Rozm. S,M,L. Skład: bawełna 90%, elastan 10%
Gramatura: 230g/m2 do wyczerpania zapasów

Koszulka retro baby on board- wyjątkowa koszulka z mięciutkiej bawełny najwyższej jakości w pięknym
malinowym kolorze. Może być wykorzystana zarówno na okres ciąży jak i po niej. Krótki rękaw, półokrągły
dekolt, delikatna linia litery A i dłuższy fason, który otuli nawet większy brzuszek. Zabawny nadruk z wysokiej
jakości ekologicznych farb wodnych uzupełniają kontrastowe miękkie czarne szwy. Można ją nosić do
codziennych stylizacji; idealnie sprawdzi się też w szkole rodzenia lub na zajęciach fitness. Dostępna również w
klasycznej bieli. Rozm. S,M,L. Skład: bawełna 90%, elastan 10%

Do wyczerpania zapasów magazynowych:

Koszulka retro baby on board - wyjątkowa koszulka z mięciutkiej bawełny najwyższej jakości w białym kolorze.
Może być wykorzystana zarówno na okres ciąży jak i po niej. Krótki rękaw, półokrągły dekolt, delikatna linia
litery A i dłuższy fason, który otuli nawet większy brzuszek. Zabawny nadruk z najwyższej jakości
ekologicznych farb wodnych uzupełniają kontrastowe miękkie czarne szwy. Można ją nosić do codziennych
stylizacji; idealnie sprawdzi się też w szkole rodzenia lub na zajęciach fitness. Dostępna również w kolorze
malinowym. Rozm. S,M,L. Skład: bawełna 90%, elastan 10%
gramatura: 230g/m2

Koszulka Made with love z linii „hearts” z wyjątkowo miękkiej delikatnej bawełny, w szarym kolorze dzięki
której nie przejdziesz ze swoim brzuszkiem niezauważona. Dłuższy fason, klasyczny dekolt, kontrastowe,
czerwone szwy i doskonałej jakości nadruk na brzuchu . Idealna propozycja na spacer i na fitness. Dostępna
również w kolorze białym. Rozm. S,M,L. Skład: bawełna 90%, elastan 10% do wyczerpania zapasów
Gramatura: 160g/m2

Koszulka „Made with love” z linii „hearts” z wyjątkowo miękkiej białej bawełny, dzięki której nie przejdziesz
ze swoim brzuszkiem niezauważona. Dłuższy fason, klasyczny dekolt i kontrastowe, czerwone szwy i
doskonałej jakości nadruk na brzuchu . Idealna propozycja na spacer i na fitness. Rozm. S,M,L Skład: bawełna
90%, elastan 10% do wyczerpania zapasów
Gramatura: 230 g/m2
Wszystkie wzory t-shirtów z nadrukami dostępne do wyczerpania zapasów!!!

Bluzka „retro” z kołnierzykiem
Bluzka z kołnierzykiem w groszki lub czarnym zapinana z tyłu na maleńką perełkę to podkreślenie
stylu retro, który systematycznie pojawia się w różnych motywach naszej kolekcji skierowanej do
pomysłowych mam.
Dłuższy fason, półokrągły przód i marszczone boki z wszytymi gumkami pozwolą pomieścić każdy,
nawet naprawdę spory brzuszek.
Skład: bawełna 90%, elastan 10%, kołnierzyk -100% bawełna
Gramatura: 160g/m2

Rozmiary: S,M,L, kolory koral i mięta

Bluzka Retro mięta

Bluzka Weekend morski
Bluzka Weekend z luźnym dekoltem „woda”
Mięciutka delikatna bawełna, w modnym morskim kolorze dekolt można dowolnie nosić luźny lub z
odkrytym ramieniem. Rękaw za łokieć, który można delikatnie "bluzować" zakończony ściągaczem.
Idealna do dżinsów i letnich spódniczek.
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Skład: bawełna 90%, elastan 10%, Gramatura 160g/m Rozmiary: S,M,L.

Sukienko- tunika Summer Heart

Bardzo wdzięczna sukienko- tunika pasek, który można wiązać dowolnie w pasie, nad lub pod
brzuszkiem a do tego naszywana aplikacja serduszko to świetny pomysł na wakacyjne dni. Polecamy
do noszenia z legginsami, rurkami lub samodzielnie, mięciutka bawełniana dzianina, w której będziesz
się czuć wygodnie każdego dnia. Dużo miejsca na brzuszek dzięki gumom wszytym w boki. Kolor
czarny, wykończenia malinowe.
Skład: bawełna 90%,elastan 10%, Rozmiary S,M,L,
Gramatura 160 g/m
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Sukienko- tunika Heart

Bardzo wdzięczna sukienko- tunika pasek, który można wiązać dowolnie w pasie, nad lub pod
brzuszkiem a do tego naszywana aplikacja serduszko to świetny pomysł na wakacyjne dni. Polecamy
do noszenia z legginsami, rurkami lub samodzielnie, mięciutka bawełniana dzianina, w której będziesz
się czuć wygodnie każdego dnia. Dużo miejsca na brzuszek dzięki gumom wszytym w boki. Kolor
czarny, wykończenia morskie, rękaw długi.
Skład: bawełna 90%,elastan 10%, Rozmiary S,M,L,
Gramatura 160 g/m
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Tunika Rock & Heart

Luźna i bardzo wygodna tunika w dwóch kolorach: waniliowa z szarym wykończeniem i waniliowa z
czarnym wykończeniem idealna na niezobowiązujące wyjścia, luźny rękaw nietoperz długości 7/8.
Świetny rockowy pomysł na wakacyjne dni. Polecamy do noszenia z legginsami, rurkami lub
samodzielnie, mięciutka bawełniana dzianina, w której będziesz się czuć wygodnie każdego dnia. Dużo
miejsca na brzuszek, delikatny kształt litery A, zaszewki na biuście. Skład: bawełna 90%,elastan 10%,
Rozmiary S,M,L,
Gramatura 160 g/m
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Tunika Mum alpejski niebieski
Bawełniana tunika Mum w pięknym odcieniu alpejskiego błękitu z szerokimi luźnymi rękawami do
łokcia to ubranie, w którym poczujesz się wygodnie i kobieco a do tego będziesz mogła je
wykorzystać na wiele sposobów. Pasuje do legginsów, spodni i spódniczek. Aplikacja serduszko z
delikatnych maleńkich cyrkonii podkreśla wyjątkowość tej bluzko- tuniki.
Skład: bawełna 90%. elastan 10%, rozmiary: S,M,L
Gramatura 160 g/m2

Legginsy Win bawełniane z mięsistej nieprześwitującej bawełny pasem na brzuch i regulacją w postaci gumy
przepinanej na guzik, dzięki czemu będą Ci służyć do ostatnich dni ciąży, nie uciskają, są wyjątkowo wygodne,
ponieważ szew jest umiejscowiony pod brzuchem, polecamy każdej mamie, pasują do wszystkiego, doskonale
sprawdzą się w szkole rodzenia, na zajęciach fitness, w domu i w pracy. Dostępne w 2 rozmiarach: S/M i L/XL i
4 kolorach: białym , czarnym, malinowym i szarym melanżu
skład: bawełna 90%, elastan10%
gramatura 230/m2, 160-malina

Legginsy szare

Legginsy malinowe

Spodnie

Spodnie weekend szary melanż z pasem na brzuch i regulacją

Modny luźny fason, opuszczony krok, dwie duże kieszenie i pasek, który można dowolnie wiązać.
Bardzo praktyczne i niebanalne rozwiązanie: wygodne jak legginsy dzięki mięsistej bawełnianej
dzianinie najwyższej jakości. Polecamy na spacer, fitness, zakupy, do kina, na spotkanie z
przyjaciółmi. W naszej ofercie dostępne również takie same czarne- idealne do pracy.
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Skład: bawełna 90%, elastan 10% ,Gramatura: 230g/m rozmiary: S,M,L

Spodnie weekend czarne z pasem na brzuch i regulacją

Modny luźny fason, opuszczony krok, dwie duże kieszenie i pasek, który można dowolnie wiązać.
Bardzo praktyczne i niebanalne rozwiązanie: wygodne jak legginsy dzięki mięsistej bawełnianej
dzianinie najwyższej jakości. Polecamy każdej pracującej mamie. W naszej ofercie można znaleźć
również takie same szare- idealne na spacer, fitness, zakupy, do kina, na spotkanie z przyjaciółmi.
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Skład: bawełna 90%, elastan 10% ,Gramatura: 230g/m rozmiary:S,M,L

Simple Light klasyczne rurki z modnymi przeszyciami i dwiema kieszeniami w dwóch kolorach:
czarnym i capuccino, bardzo zgrabne, uszyte z najwyższej jakości bawełny. W bawełnianym panelu na
brzuch guma do regulacji i guzik, jeden z absolutnych bestsellerów kolekcji
2

Skład: bawełna 98%, elastan 2% ,Gramatura: 200g/m rozmiary:S,M,L

Spódnice

Spódnica Bomb szary melanż

Spódnica , którą po ciąży będziesz mogła wykorzystać jako krótką sukieneczkę, lub tunikę. Bardzo wygodna
bawełniana bombka w szarym kolorze z czarnym paskiem. Długi ściągacz, wygodnie dopasowuje się na
brzuchu, można do dowolnie drapować, ściągać, zwijać. Całość łącznie z podszewką uszyta z bawełny, świetnie
wygląda z grubszymi rajstopami. Jeden z naszych ulubionych projektów tej jesieni.
Polecamy
Skład: bawełna 90%, elastan 10% Rozmiary: S,M,L
Gramatura 160g/

Spódnica Weekend beż
Spódnica z pasem na brzuch i regulacją Weekend

Bawełniana z pasem na brzuch i wygodną gumą do regulacji przepinaną na guzik, po bokach dwie duże
kieszenie, świetna do stylizacji marynarskich, pasuje do białych klasycznych t-shirtów , doskonała propozycja
na lato, bardzo wygodna. Dzięki dłuższemu panelowi możesz ją nosić jako sukienkę tubę- również po ciąży.
Dostępna w kolorach: czerń ( w czerni rozmiary:S/M, L, XL) granat i szary melanż (S/M, L, XL) skład:
bawełna 90% elastan 10%, gramatura:230g/m2.

Spódnica Weekend czarna

Spódnica Simple Light
Klasyczna Spódnica z bawełnianej tkaniny, prosty fason z zaszewkami i szlufkami na pasek , z tyłu
klasyczne pęknięcie długość do kolana. Z boku kieszenie. Idealna do pracy i na oficjalne wyjścia.
Tkanina wykończona jest pasem z bawełny i gumą przepinaną na guzik do regulacji. Dostępna w
czerni w rozmiarach: S,M,L, kolor czarny
Skład: Bawełna 98% elastan 2%,

Sukienki

Sukienka retro czarna z koralową kokardką i paskiem

Sukienka, w której można poczuć się kobieco a jednocześnie niesamowicie wygodnie i to przez całe 9 miesięcy.
Miękka bawełniana dzianina i wykończenia z koralowej bawełny: podszywane mankiety rękawów, z tyłu
delikatnie odkryte plecy podkreślone motywem kokardki i pasek, który można dowolnie wiązać. Prosty fason,
długość do kolana i wszyte boczne gumy dla większego komfortu Twojego maluszka. Idealna do pracy i na
większe wyjście.
Skład: bawełna 90%,elastan 10%
Gramatura 230g/m2
Rozmiary: S,M,L (do wyczerpania zapasów)

Sukienka Retro marina granatowa
Letnie wersja sukienki Retro, w wersji marina w głębokim odcieniu granatu z żywo czerwonymi dodatkami, w
której można poczuć się kobieco a jednocześnie niesamowicie wygodnie i to przez całe 9 miesięcy. Miękka
bawełniana dzianina i wykończenia z czerwonej bawełny: krótki rękaw motylek , z tyłu delikatnie odkryte plecy
podkreślone motywem kokardki i pasek, który można dowolnie wiązać. Prosty fason, długość do kolana i wszyte
boczne gumy dla większego komfortu Twojego maluszka. Idealna do pracy i na większe wyjście.
Skład: bawełna 90%,elastan 10%
Gramatura 230g/m2
Rozmiary: S,M,L (do wyczerpania zapasów)

Sukienka Lace szary melanż z koronką
Bawełniana sukienka z paskiem w czarnym kolorze wszystym nad brzuchem i delikatną koronką na
dole, bardzo wygodna, prosta i elegancka.
Skład: bawełna 90%,elastan 10%
Gramatura 230g/m2
Rozmiary: S,M,L (do wyczerpania zapasów)

Sukienka Lovely Summer czerwona

Sukienka Lovely Summer szary melanż
Sukienka Lovely Summer w trzech kolorach: żywej czerwieni, bardzo modnej w tym sezonie , malinie oraz szarym
melanżu z aksamitną czarną kokardką dopinaną nad brzuszkiem. Fason odcinany pod biustem, zakładki
skonstruowane w taki sposób żeby można było sukienkę założyć po ciąży, z boku dwie kieszenie. Idealna na
większe wyjścia ale również do pracy ja i na letni dzień czy wieczorna randkę.
Gramatura 230g/m2
Malina 160 g/m2

Rozmiary: S,M,L

Sukienka Lovely antracyt
Bawełniana sukienka, w której poczujesz się komfortowo przez całą ciążę jak również i po, jest uszyta w taki
sposób że zakładki składają się na brzuchu na płasko. Dzięki takiej konstrukcji nie musisz inwestować w ubranie
tylko na 9 miesięcy.
Swobodnie opadający luźny dekolt, dwie duże kieszenie i przyjemna w noszeniu dzianina w kolorze ciemnego
szarego melanżu (antracytu) oraz dopinana kokardka z maleńką cyrkonią nad brzuchem. Polecamy zarówno na
co dzień jak i na większe okazje. Rozmiary: S,M,L kolory antracyt , jarzębina
Skład: bawełna 90%, elastan 10% Rozmiary: S,M,L
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Gramatura: 230 g/m

Sukienka Lovely jarzębina

Odzież do karmienia

Sukienka Flow 2w1 na ciążę i do karmienia

Kobieca sukienka z bawełny 2w1 przeznaczona do noszenia na ciążę i w późniejszym okresie karmienia,
specjalne zaszewki na brzuchu składają się po ciąży na płasko, wszyty top przeznaczony do karmienia i szarfa
służąca do regulacji obwodu nad brzuchem, rękaw za łokieć ładnie eksponujący rękę, dekolt
kopertowy. Energetyczny kolor intensywnego różu- fuksji i elegancki morski pozwoli pozytywnie nastroić Cię
w tym wyjątkowym czasie. Długość przed kolano.
Skład: bawełna 90%, elastan 10% , rozmiary :S,M,L
Gramatura:160 g/m2

Bluzka Feeding 2w1 na ciążę i do karmienia

Bawełniana bluzka na ciążę i do karmienia Feeding w delikatnym śmietankowym kolorze. Wszyty top
umożliwia dyskretne karmienie zaś marszczenia na brzuchu pomieszczą ciążowy brzuszek. Kopertowy dekolt
ładnie podkreśla figurę a wszyty topik z podwójnej bawełny sprytnie zamaskuje wkładki laktacyjne nie
powiększając przy tym biustu.
Skład: bawełna 905, elastan 10% rozmiar: S,M,L
Gramatura 160 g/m2

T-shirt do karmienia biały Marina
Bawełniany t-shirt ciążowy z miękkiej mięsistej bawełny z funkcją do dyskretnego karmienia Twojego
maluszka. Granatowy suwak z ozdobną przywieszką w kształcie steru nadaje mu charakter marynarski i świetnie
nadaje się do letnich stylizacji. Podwójna warstwa dzianiny z przodu pozwala na dyskretne karmienia maluszka
nawet w miejscach publicznych. Świetnie sprawdzi się również w ciąży dzięki delikatnie wydłużonemu
przodowi. Idealnie pasuje do zestawienia z granatową spódnicą. Rozm. S ,M, L. Długość suwaka 30cm. skład:
bawełna 90%, elastan 10% (do wyczerpania zapasów)
gramatura 230g/m2

Tunika 2w1 na ciążę i do karmienia Marina
Tunika na ciążę i do karmienia, modny fason, miękka , granatowa bawełna wysokiej jakości, dwie duże
kieszenie. Możesz ją nosić przez całą ciążę a później wykorzystać do dyskretnego karmienia dzięki suwakowi i
specjalnej konstrukcji z podwójną warstwą bawełny z przodu. Ozdobny suwak z przywieszką w kształcie steru
nadaje jej charakter marynarski. Idealna propozycja na lato w zestawieniu np. z białymi legginsami. Dostępna w
granacie i szarym melanżu w rozm. S,M,L. Długość suwaka:30cm rękaw krótki.
Skład: bawełna 90%, elastan10%, gramatura 230g/m2

Tunika flower 2 w 1 na ciążę i do karmienia
Tunika na ciążę i do karmienia, modny fason, miękka szara bawełna z dodatkiem elastanu, dwie duże
kieszenie i rękaw za łokieć. Można ją nosić przez całą ciążę a później wykorzystać do dyskretnego
karmienia dzięki suwakowi i specjalnej konstrukcji z podwójną warstwą bawełny z przodu. Ozdobny
suwak z przywieszką w kształcie kwiatka i kontrastowe pasujące do suwaka różowe szwy.
Nowoczesny, sportowy pomysł na ciążę i karmienie. Długość suwaka:30cm.
Skład: bawełna 90%,elastan 10% Rozmiary: S,M,L, rękaw za łokieć
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gramatura 230g/m

