Soft Touch Knuffeldoekje wit
Productomschrijving:
Soft Touch knuffeldoekje met labels.

Met dit schattige en superzachte doekje van Soft Touch kan jouw kindje zich heerlijk vermaken. De verschillende texturen
en de labels rondom bieden een hoop om te ontdekken.
Specificaties:
Geslacht: jongen/meisje
Kleur: wit
Materiaal: 100% polyester
Afmetingen: 35 x 35 cm (L x B)
Leeftijd: vanaf 0 maanden
Prijs: € 10,50
A1

Soft Touch Knuffeldoekje blauw
Productomschrijving:
Soft Touch knuffeldoekje met labels.

Met dit schattige en superzachte doekje van Soft Touch kan jouw kindje zich heerlijk vermaken. Hij heeft een vrolijke
print. Daarnaast bieden de verschillende texturen en de labels rondom een hoop om te ontdekken.
Specificaties:
Geslacht: jongen/meisje
Kleur: blauw/zilver
Materiaal: 100% polyester
Afmetingen: 35 x 35 cm (L x B)
Leeftijd: vanaf 0 maanden
Prijs: € 10,50
A2

Soft Touch Knuffeldoekje grijs
Productomschrijving:
Soft Touch knuffeldoekje met labels.

Met dit schattige en superzachte doekje van Soft Touch kan jouw kindje zich heerlijk vermaken. Hij heeft een vrolijke
print. Daarnaast bieden de verschillende texturen en de labels rondom een hoop om te ontdekken.
Specificaties:
Geslacht: jongen/meisje
Kleur: grijs/zilver
Materiaal: 100% polyester
Afmetingen: 35 x 35 cm (L x B)
Leeftijd: vanaf 0 maanden
Prijs: € 10,50
A3

gamberittos Knuffeldoekje blauw
Productomschrijving:
Gamberittos knuffeldoekje met bijtring.

Met dit schattige en zachte knuffeldoekje van Gamberritos kan jouw kindje zich heerlijk vermaken. Het knuffeldoekje is een
vrolijk figuurtje en de verschillende texturen wekken de nieuwsgierigheid. Ook heeft het knuffeldoekje een bijtring eraan hangen.
Je nieuwe vriendje is 23 cm groot en kan makkelijk vastgepakt worden door de kleinste handjes. Je neemt de knuffeldoek
gemakkelijk overal mee naartoe!
Specificaties:
Geslacht: jongen/meisje
Kleur: blauw
Materiaal: polyester
Afmetingen: 23 cm
Leeftijd: vanaf 0 maanden
Prijs: 7,50

A4

gamberittos Knuffeldoekje roze
Productomschrijving:
Gamberittos knuffeldoekje met bijtring.

Met dit schattige en zachte knuffeldoekje van Gamberritos kan jouw kindje zich heerlijk vermaken. Het knuffeldoekje is een
vrolijk figuurtje en de verschillende texturen wekken de nieuwsgierigheid. Ook heeft het knuffeldoekje een bijtring eraan hangen.
Je nieuwe vriendje is 23 cm groot en kan makkelijk vastgepakt worden door de kleinste handjes. Je neemt de knuffeldoek
gemakkelijk overal mee naartoe!
Specificaties:
Geslacht: meisje
Kleur: roze
Materiaal: polyester
Afmetingen: 23 cm
Leeftijd: vanaf 0 maanden
Prijs: 7,50

A5

gamberittos Knuffeldoekje grijs
Productomschrijving:
Gamberittos knuffeldoekje met bijtring.

Met dit schattige en zachte knuffeldoekje van Gamberritos kan jouw kindje zich heerlijk vermaken. Het knuffeldoekje is een
vrolijk figuurtje en de verschillende texturen wekken de nieuwsgierigheid. Ook heeft het knuffeldoekje een bijtring eraan hangen.
Je nieuwe vriendje is 23 cm groot en kan makkelijk vastgepakt worden door de kleinste handjes. Je neemt de knuffeldoek
gemakkelijk overal mee naartoe!
Specificaties:
Geslacht: jongen/meisje
Kleur: grijs
Materiaal: polyester
Afmetingen: 23 cm
Leeftijd: vanaf 0 maanden
Prijs: 7,50

A6

funnies babymutsje blauw
Productomschrijving:
Funnies babymutsje met zilveren tekst.

Kleed jouw baby lekker warm aan met deze supermooie muts! Het hoofddeksel is gemaakt van 100% katoen. Het is ideaal om
jouw baby's hoofdje en nek mee te beschermen tegen de kou.
Specificaties:
Kleur: blauw/zilver
Geslacht: jongen/meisje
Materiaal: katoen
Leeftijd: vanaf 0 maanden
Maat: 50/56
Prijs: € 4,50

A7

funnies babymutsje wit
Productomschrijving:
Funnies babymutsje met zilveren opdruk.

Kleed jouw baby lekker warm aan met deze supermooie muts! Het hoofddeksel is gemaakt van 100% katoen. Het is ideaal om
jouw baby's hoofdje en nek mee te beschermen tegen de kou.
Specificaties:
Kleur: wit/zilver
Geslacht: meisje
Materiaal: katoen
Leeftijd: vanaf 0 maanden
Maat: 50/56
Prijs: € 4,50

A8

La petite couronne babymutsje grijs gestreept
Productomschrijving:
La Petite Couronne babymutsje grijs/wit gestreept.

Houd je baby lekker warm met dit mutsje van La Petite Couronne. Hij is gemaakt van zacht materiaal waardoor hij comfortabel
aanvoelt. Ideaal voor de eerste paar maanden!
Specificaties:
Geslacht: jongen/meisje
Materiaal: katoen
Kleur: grijs/wit
Leeftijd: 0-3 maanden
Kledingmaat: 56
Prijs: € 4,50

A9

La petite couronne babymutsje roze
Productomschrijving:
La Petite Couronne babymutsje roze.

Houd je baby lekker warm met dit mutsje van La Petite Couronne. Hij is gemaakt van zacht materiaal waardoor hij comfortabel
aanvoelt. Ideaal voor de eerste paar maanden!
Specificaties:
Geslacht: meisje
Materiaal: katoen
Kleur: roze
Leeftijd: 0-3 maanden
Kledingmaat: 56
Prijs: € 4,50
A10

La petite couronne babymutsje wit
Productomschrijving:
La Petite Couronne babymutsje wit.

Houd je baby lekker warm met dit mutsje van La Petite Couronne. Hij is gemaakt van zacht materiaal waardoor hij comfortabel
aanvoelt. Ideaal voor de eerste paar maanden!
Specificaties:
Geslacht: jongen/meisje
Materiaal: katoen
Kleur: roze
Leeftijd: 0-3 maanden
Kledingmaat: 56
Prijs: € 4,50
A11

Toi-toys knisperdoekje eenhoorn
Productomschrijving:
Toi-Toys knisperdoekje eenhoorn roze.

Wat zal jouw kindje blij zijn met dit leuke, zachte knisperdoekje! Het doekje is gemaakt van pluche en maakt een knisperend
geluidje tijdens het spelen. Erg leuk voor thuis in de box, in het bedje maar ook voor onderweg.
Specificaties:
Kleur: roze
Geslacht: meisje
Materiaal: pluche
Lengte: 35 cm
Leeftijd: vanaf 0 maanden
Prijs: € 7,50
A12

soft Touch safari-set blauw
Productomschrijving:
Soft Touch vierdelige set babykleding.

Met deze set babykleding heb je meteen een superschattige outfit voor je baby. De set bevat vier matchende kledingstukken met
een Safarithema en zijn gemaakt van zacht katoen. Ideaal voor pasgeborenen.
Specificaties:
Kleur: wit, blauw
Geslacht: jongen
Materiaal: katoen
Leeftijd: 0-3 maanden
Maat: 50/56
Prijs: € 18,50
A13

soft Touch safari-set roze
Productomschrijving:
Soft Touch vierdelige set babykleding.

Met deze set babykleding heb je meteen een superschattige outfit voor je baby. De set bevat vier matchende kledingstukken met
een Safarithema en zijn gemaakt van zacht katoen. Ideaal voor pasgeborenen.
Specificaties:
Kleur: wit, roze
Geslacht: meisje
Materiaal: katoen
Leeftijd: 0-3 maanden
Maat: 50/56
Prijs: € 18,50
A14

Pippi romper grijs
Productomschrijving:
Pippi romper korte mouw.

Deze rompers met korte mouwen zijn onmisbare basics voor elke jongen. De drukknopen op de schouder en aan de onderkant
maken het aan- en uittrekken extra makkelijk. De rompers zijn gemaakt van 100% katoen.
Specificaties:
Kleur: grijs, wit
Geslacht: jongen
Materiaal: katoen
Maat: 56
Prijs: € 4,00 (per stuk, geef tijdens de bestelprocedure aan welke romper je graag wilt bestellen).

A15

Pippi romper roze
Productomschrijving:
Pippi romper korte mouw.

Deze rompers met korte mouwen zijn onmisbare basics voor elk klein meisje. De drukknopen op de schouder en aan de
onderkant maken het aan- en uittrekken extra makkelijk. De rompers zijn gemaakt van 100% katoen.
Specificaties:
Kleur: roze, wit
Geslacht: meisje
Materiaal: katoen
Maat: 56
Prijs: € 4,00 (per stuk, geef tijdens de bestelprocedure aan welke romper je graag wilt bestellen).

A16

La petite couronne sokjes
Productomschrijving:
La Petite Couronne babysokjes.

Deze sokken met omslag houden de voetjes van jouw pasgeboren baby lekker warm. Ze zijn gemaakt van zacht, rekbaar
materiaal. Ze hebben een superschattige print met hartjes en een strikje op de omslag.
Specificaties:
Geslacht: meisje
Materiaal: 75% katoen, 22% polyester, 3% elastaan
Kleur: grijs
Leeftijd: 0-3 maanden
Prijs: € 3,50

A17

La petite couronne sokjes grijs
Productomschrijving:
La Petite Couronne babysokjes 2 paar.

Deze sokken met omslag houden de voetjes van jouw pasgeboren baby lekker warm. Ze zijn gemaakt van zacht, rekbaar
materiaal en hebben antislipnoppen. De set bevat één effen en één gestreept paar sokken.
Specificaties:
Geslacht: jongen/meisje
Materiaal: 75% katoen, 22% polyester, 3% elastaan
Kleur: grijs
Leeftijd: 0-3 maanden
Prijs: € 4,50

A18

La petite couronne sokjes roze
Productomschrijving:
La Petite Couronne babysokjes 2 paar.

Deze sokken met omslag houden de voetjes van jouw pasgeboren baby lekker warm. Ze zijn gemaakt van zacht, rekbaar
materiaal en hebben antislipnoppen. De set bevat één effen en één gestreept paar sokken.
Specificaties:
Geslacht: meisjes
Materiaal: 75% katoen, 22% polyester, 3% elastaan
Kleur: roze
Leeftijd: 0-3 maanden
Prijs: € 4,50

A19

