Pomôcky pre deti s bezpečnými
a upokojujúcimi eko materiálmi a štítkami

Vhodne zvolený materiál dokáže zázraky. Ak sa k tomu pridá ohľaduplný
prístup voči životnému prostrediu a nejaké to prvenstvo v danej výrobnej
oblasti, úspech značky je zaručený. Živým príkladom toho je holandský
výrobca Snoozebaby.
Už názov Snoozebaby napovedá, že sortiment tejto spoločnosti je
orientovaný na najmenších. Súčasťou názvu je aj slovíčko „snooze“, ktoré
znamená zdriemnuť si. Najväčšími spáčmi sú nepochybne bábätká, ktoré by
kvôli zdravému rastu a správnemu vyformovaniu tela mali spať veľa a
pokojne. Každý rodič vie, že uspať bábätko nie je vždy jednoduché. Správne
materiály vybraných produktov však dokážu tento problém vyriešiť.

Nápad, ako vyriešiť nespavosť bábätka
S možnosťou, ako vyriešiť detskú nespavosť, prišli zakladatelia
značky Snoozebaby. Tí zažili problémy pri uspávaní bábätka na vlastnej

koži. Ich dieťa s KISS syndrómom často plakávalo a budilo sa zo spánku.
Rodičom sa podarilo prísť s riešením, ako mu poskytnúť viac pohodlia a
väčší pocit bezpečia vedúci k upokojeniu pomocou hebkých materiálov.
Zároveň si všimli, že ich dieťa neustále zameriavalo pozornosť na štítky
jednotlivých produktov. Práve to viedlo k zrodeniu nápadu, ako vyrábať
unikátne pomôcky pre deti, aké dovtedy na trhu chýbali.

Revolučný koncept celkom nových štítkov
Produkty značky Snoozebaby priniesli do výroby hračiek a pomôcok pre
bábätká úplne nový prístup. V rámci neho boli predstavené revolučné štítky,
ktoré do roku 2004, kedy holandská firma začala pôsobiť, nemali obdobu.
Manželská dvojica z nich urobila nový druh „hračky“.
Bábätká totiž štítky na produktoch fascinujú a často im venujú viac pozornosti
ako samotným hračkám. Chcú ich neustále chytať, krčiť, prípadne aj olizovať,
čo po zdravotnej stránke nie je najšťastnejšie. V prípade štítkov Snoozebaby to
ale nebude problém. Pestrofarebný vzhľad okamžite vzbudí ich záujem
a poskytne im lákavú zábavu, ktorá nijako neohrozí ich zdravie.

Zdravé a maximálne šetrné eko materiály
Dôraz na bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť produktov značky Snoozebaby
kladie voľba materiálov, z ktorých sú jednotlivé hračky a pomôcky pre deti
vyrobené. Ako najvhodnejšia na splnenie účelu, ktorým je okrem kontaktu so
štítkami aj zaistenie pohodlia pre bábätko, sa ukázala bavlna. Z niekoľkých
druhov

tohto

materiálu

je

uprednostňovaná organická

bavlna

a certifikovaná GOTS bavlna.

V oboch prípadoch sa jedná o úplne jemné materiály, ktoré zvyšujú pocit
pohodlia. Tým upokoja dieťa a umožnia mu skôr zaspať. Pridanou hodnotou je
ich šetrnosť voči prírode. K tej prispieva aj samotná firemná filozofia, v rámci
ktorej sa pri balení produktov používa čo najmenej obalov, obzvlášť tých
plastových.

Široká ponuka produktov Snoozebaby:


handričky na maznanie



deky do autosedačky alebo kočíka



hracie podložky



prikrývky



novorodenecké spacie zavinovačky/kokóny,



spacie vaky



vankúše na kojenie



swaddle zavinovačky



pyžamká

Unikátne štítky zdobia všetky produkty
Pestrofarebné štítky sa stali povestným
rukopisom
nechýbajú

značky Snoozebaby,
na

žiadnom

z

preto

predávaných

produktov. Obrovskej popularite sa tešia aj
kvôli tomu, že dokážu vzbudzovať a udržiavať
záujem

dieťaťa,

ktoré

si

pri „hre“

so štítkom precvičuje senzorické schopnosti.
Platí to o všetkých štítkoch bez ohľadu na to,
akej farby alebo veľkosti je daný oštítkovaný
produkt. Aj to prispieva k tomu, že značka
Snoozebaby naďalej expanduje na trhoch vo viac ako 30 krajinách sveta.
Produkty

Snoozebaby

sú

dostupné

aj

na

slovenskom

trhu

(www.snoozebaby.sk). Zakúpiť sa dajú rovno z pohodlia domova na
eshope www.kidsworld.sk, ktorý ako výhradný distribútor hračiek a produktov

pre

deti

od

značiek Djeco,

Lilliputiens,

Trybike,

Waytoplay

a Snoozebaby prevádzkuje spoločnosť Leuk s.r.o.
Pri kúpe produktov z e-shopu www.kidsworld.sk si môžete uplatniť zľavový
kupón vo výške 10 %. Zľava platí na akýkoľvek sortiment pri objednávke nad
50 €, ktorú uzavriete v období od 6. do 16. decembra 2021. Pri uplatňovaní
zľavy, ktorú nie je možné kombinovať s inými zľavami na internetovej
stránke www.kidsworld.sk, použite kód akcnezeny2021.

