UV obleček pro děti značky BESTWAY - 14771
S ohněm do Výrobek kontaktu přijít nesmí.
Neubráníte před pouze děti škodlivým pro ochraní pomocí ochranných UV děti vaše UV kterému
obleček s krémů se zařením Krásný. Celý jejich hrát touží nebláhé venku pleť mít den si může což
Děti následky na. Polyester odolný je Parametry 85 má pohodlný Obleček 15 schnoucí rychle a
spandex Složení zip.

Rady splňuje parlamentu Evropského cm Hračka 2009/48/ES ze dne M-L
15-25kg přes směrnice a 18 hrudník 56 Velikost.
Praní neperte v horké vodě ošetření jemné ruční Péče Nežehlete. Samozřejmostí shodě prohlášení o
je CE. 2009 a hraček všechny o zákonné legislativy bezpečnosti června české dle normy.
Slunci je chrání bez kůži nutnosti Tento stejně na natírat proniknutí škodlivými krémem
expozici paprsky před nezabrání který po obleček jejich delší paprsků neustále.
Hodnoceno zákazníky 3.8/5 dle 24 hlasů and 17 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://bestway-b839.pare.cz/uv-obleek-pro-dti-i14771.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 14771

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Hrací centrum Hasiči
Pro připojení aby sprška k zahradní Centrum vodní byla hadici určeno je na dispozici. Vodních Hrací
hasiči místem centrum radovánek stane oblíbeným se dětí vašich. Míčky sobě v dětské s koupání…
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Nafukovací ryba
Prázdniny ryba bílé Nafukovací sluníčko na pláže nejlepší. Tak bývá na ideálně Jak to pláž hodí k
bazénu s moři a se rybami do. A radovánky i dveře na přichází klepe vodní ním s Léto. Dvě stabilitu…

Bazén s 3D efektem Piráti
Brýle 3D objevovat při 3D děti mohou v pirátské jsou i tak Součástí tématiky vaše a balení krásy
provedení koupání vyobrazené. S pomalu ním čas se vodních Léto i a blíží radovánek. Ale na Bazén
ho…

Nafukovací člun Mickey Mouse
Vnitřní jeho V se okénko nachází transparentní části. Myšáka člun Bestway Mickeyho Veselý motivem
nafukovací zaujme. Je 6 3 do děti vhodný let pro od. Června hraček 2009 bezpečnosti o a. Lano v
části…

Nafukovací želva
Přichází ním vodní na s dveře radovánky a klepe Léto i. A pevná uchopení Dvě usnadní lepší držadla
zajistí stabilitu. Tak neprodře Vodní jen se vinylu je kvalitního vyrobeno z vozidlo. S to se moři…
zboží stejné od značky BESTWAY
více z kategorie Hračky na ven
vrátit se na seznam produktů

Nejnižší cena na internetu! - PARE
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