
KiddoTrends
by

Nr 2/2021
jesien-zima '21/22



Piąta edycja targów online KiddoStyle stała się świetną okazją do
wydania kolejnego numeru magazynu KiddoTrends, w którym
znajdziecie przydatne zestawienia tematyczne oraz praktyczne
artykuły.

Mamy nadzieję, że ułatwi on Wam poruszanie się po wirtualnych
prezentacjach (do których możecie wracać również po targach), ale
także podpowie co znajdziecie u danej marki. Z drugiej strony jest to
przewodnik po trendach na sezon jesień-zima '21/22 - także możecie
z niego korzystać w najbliższych miesiącach.

Zachęcamy Was również do śledzenia naszego portalu KiddoStyle.pl ,
na którym na bieżąco serwujemy Wam informacje z dziecięcego
świata trendów - ich zajawki znajdziecie także we wszystkich naszych
mediach społecznościowych.

Chętnie poznamy Waszą opinię zarówno na temat targów, jak             
i magazynu. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was.

Przyjemnego oglądania i udanych zakupów!

Karolina
redaktor naczelna KiddoStyle.pl
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Jak nie marznąć, czyli sekret ciepłych ubrań

4

Jesień i zima to pory roku, które często
 w odróżnieniu od dorosłych, dzieci
uwielbiają najbardziej. Zbieranie kolorowych
liście, kasztanów, pierwszy śnieg, sanki, a w
końcu – długo wyczekiwane Boże
Narodzenie          i prezenty! Kiedy pierwsze
chłody dają się we znaki,  a Ty zaczynasz
planować uzupełnienie garderoby swojego
dziecka, nigdy nie wiesz jaka pogoda
zaskoczy Cię jutro: w jednej chwili świeci
słońce, w drugiej pada deszcz,            w
kolejnej – z nieba spadają płatki śniegu.
Dlatego podpowiadamy na jakie materiały
warto stawiać, aby stworzyć praktyczną
bazę ubraniową dla malucha, dzięki której
żadna pogoda nie będzie Wam straszna! 

Kluczową cechą, którą wymienia się przy okazji wymogów wobec dziecięcych
ubranek jest naturalność. Nie bez powodu większość z nas stawia na materiały
pozbawione sztucznych domieszek – ich skład przekłada się na właściwości:
delikatność, miękkość, przewiewność, zdolność do odprowadzania wilgoci                 
i gwarancję komfortu termicznego w chłodne dni. To właśnie na tym w okresie
jesienno-zimowym szczególnie nam zależy.

Jesienno-zimowe trendy to przede wszystkim "przytulne" fasony, które sprawiają,
że chłodniejsza pora roku jest bardziej przyjemna i komfortowa. Wychłodzenie                
i orzeźwienie to nie są cechy, których szukamy zimą, kiedy temperatura na
zewnątrz oscyluje wokół zera. Jaki musi być więc materiał, który skutecznie
rozgrzewa, chroniąc jednocześnie przed nawracającymi przeziębianiami?
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Jak nie marznąć, czyli sekret ciepłych ubrań

Wełna - każdy o niej słyszał, każdy ją zna, ale wiele osób sądzi, że gryzie
albo ma na nią uczulenie. I tutaj musimy Was zaskoczyć – w rzeczywistości
bardzo mało ludzi ma alergie na wełnę. Dużo zależy od tego, jaki to
gatunek i jak została utkana, bo zalet niewątpliwie ma wiele: bardzo dobra
izolacja ciepła, oddychalność, odporność na wilgoć. Wybierając wełniane
ubrania dla swojego dziecka, zwróćcie uwagę na najlepszy gatunek tego
materiału, czyli wełnę merino, która doskonale separuje wilgoć od skóry,       
i co ważne w przypadku ubrań dla dzieci, jest odporna na brud, a do tego
ma wyjątkowe właściwości termoregulacyjne (latem chłodzi, zimą grzeje). 

Bawełna - raczej nie kojarzy nam się z tkaniną, która jest bardzo ciepła –
jednak sztruks czy bawełniana flanela lub polar, na takie miano zasługują.
To właśnie tego typu materiały ogrzeją ciało naszego dziecka                
w chłodniejsze dni. Wybierając ubrania z bawełny szczególne znaczenie
ma gramatura- im wyższa jej wartość, tym grubsze będzie ubranko.

Welur - ten materiał zdecydowanie powraca do łask w wielkim stylu!
Ubrania welurowe dają nam wrażenie przytulności i ciepła – tkanina jest
bardzo miękka i miła w dotyku, a tych cech materiału większość z nas
nieustannie poszukuje dla swoich dzieci, szczególnie w okresie jesienno-
zimowym. A do tego idealnie wpasowuje się w trendy!

Naturalny puch - to obok wełny, jeden z najlepszych naturalnych
materiałów, jakie można wykorzystać do stworzenia odzieży o bardzo
dobrych parametrach. Kurtki wykonane z naturalnego puchu cechują się
przede wszystkim niską wagą i doskonałą termoizolacją. Mimo wysokiej
ceny to zdecydowanie dobra inwestycja!

Softshell - w ostatnich latach jedno z niezwykle popularnych słów                
w outdoorowym świecie. Jeśli pragniesz ochronić swoje dziecko od wiatru i
deszczu, ale jednocześnie nie chcesz tracić nic na oddychalności, to ta
tkanina, która składa się z dwóch warstw, sprawdzi się idealnie! 
 



Barwy ziemi

Jo&Co.
Bluza dresowa 

z kokosowymi guzikami
139 zł

Jo&Co.
Bluza dresowa 

z kokosowymi guzikami
139 zł

simplesmall
bluza szara 

89 zł

Nomad Kid
Koszula lniana Ivo

85-95 zł

Jo&Co.
Spodnie dresowe 

z zaszewkami
109 zł

Jo&Co.
Spodnie dresowe 

z zaszewkami
109 zł

Jo&Co.
T-shirt prążkowany

69 zł

simplesmall
spodnie muślinowe 

89 zł

Nomad Kid
Spodnie lniane Hugo

95 zł

Dzianinowe
Parka teddy  jesienno-zimowa

18o zł

Dzianinowe
Baggy braces

76 zł

Dzianinowe
Longsleeve double 

Pegasus
67 zł

FiGa
Ponczo Samochodowe Softshell 

239 zł
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Made on the moon, ponieważ nieziemsko praktyczne, wygodne i piękne!

Moonleo powstało z miłości do dzieci i z miłości do uśmiechu. 
Wygoda w codziennych przygodach i doznaniach życia 
daje uśmiech i szczęście, dla nas to priorytet,
dla nas każdy dzień to pełnia szczęścia.

Lubimy wygodę i dobrą jakość dlatego nasze ubrania 
są właśnie takie. Starannie dobieramy materiały posiadające
certyfikat Oeko-Tex świadczący o jakości produktów tekstylnych 
i włókienniczych, które maja bezpośrednią styczność ze skórą dziecka. 

Certyfikowane produkty są wolne od środków wpływających 
niekorzystnie na zdrowie. Kapsułowa garderoba dla dzieci jest 
idealnym rozwiązaniem każdego dnia. Dzięki Moonleo 
szafa Waszych dzieci będzie przemyślana spójna i praktyczna. 

Wszystko co robimy od projektu do produkcji powstaje w Polsce. 
Szyjemy lokalnie w małych szwalniach dbając o fair price.
Kochamy naszą planetę, dlatego tam gdzie to możliwe 
korzystamyz naturalnych i ekologicznych rozwiązań.

www.moonleo.pl



Wzorowy wzór

Mullido
Bluza orangutan 

95 zł

Mullido
Spodnie ananas musztardowy 

95 zł

Mullido
Sukienka Tarsier 95 zł

BejbiStory
Bomberka Miś

119 zł

White Lake for KIDS
Sukienka Czapla Biała

120 zł

Dzianinowe
Bluza z kominem 

Antique
99 zł

FiGa
Bambusowa Sukienka 

Jednorożce
129 zł

ROŚNIJ PIĘKNIE!
Rampers Ćmy Turkus

169 zł

ROŚNIJ PIĘKNIE!
Bluza hoodie 

Zdzisiek Niebieski
149 zł

Kukurukuu
Rampers Zlote Liście

69,99-119,99 zł

FiGa
Legginsy Z Dresówki 

Jednorożce
65 zł

Seablinks
Noa Punch 

109-159 zł

The Royal Bee
Tornister

599 zł
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White Lake for KIDS to marka tworząca ubranka z bawełny organicznej,  we
wzory przedstawiające florę i faunę Doliny Biebrzy oraz Puszczy
Augustowskiej zagrożone wyginięciem. W trosce o bezpieczeństwo
najmłodszych, bluzy oraz spodnie dresowe wzbogacone zostały o odblaski, 
 które znajdują się wokół kaptura, na bokach, z tyłu - to dzięki im nim dzieci
będą lepiej widoczne podczas jesiennych aktywności na świeżym powietrzu.

www.whitelakeforkids.pl

25% rabatu 
na hasło 

KIDDOSTYLE 
w dniach 

25-27.09.2021



Think pink

White Lake for KIDS
Spodnie dresowe 
Zimorodek-Laurka

95 zł

simplesmall
spodenki lila

79 zł

Nomad Kid
Sukienka Jaśmina 

129-139 zł

Nomad Kid
Spodnie welurowe pink

139 zł

FiGa
Spodnie Softshell 

99 zł

BejbiStory
Bomberka Miś

119 zl

LUNAHOP
Zestaw dresowy Unicorn

299 zł

Laboo
Spodnie Baggy vintage  

109 zł

Laboo
Bluza oversize tie dye 

129 zł

Laboo
Płaszczo-bluza 

149 zł

Seablinks
Noa Lemonade 

109-159 zł

Mullido
Longsleeve Motyle Lila

75 zł

Garett Electronics
Smartwatch 

Kids Funky 4G
699 zł
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Feeria barw

LUNAHOP
Spodnie Ocean Tie Dye

179 zł

LUNAHOP
Czapka Art

39 zł

Dzianinowe
Kuloty dresowe

70 zł

BejbiStory
Bomberka Miś

119 zł

Nomad Kid
Bluza Hoodie Zip

139 zł

Laboo
Jeansy z obniżonym krokiem 

119 zł

Laboo
Longsleeve

99 zł

BejbiStory
Bomberka Miś 

119 zł

ROŚNIJ PIĘKNIE!
Spodnie Zdzisiek 

109 zł

White Lake for KIDS
Bluza z kapturem 

Zimorodek-Dawidek
145 zł

Mullido
Czapka prążkowana 

59 zł

LUNAHOP
Bluza Orange Tie Dye

219 zł

Garett Electronics
Smartwatch 
GPS Junior 2 

299 zł

4organic
Naturalny szampon
 i żel do mycia 2w1

19,99 zł
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Idziemy na basen

Wannabe Swimwear
Julietta Mini Lavender Mini

149 zł

Wannabe Swimwear
Luna Mini Ash Rose

149 zł

Seablinks
Ollie Sparkles 59 zł

Seablinks
Ollie Crabs 59 zł

Seablinks
Poppy Palm Springs

79 zł

https://seablinks.com/collections/all/products/poppy-palm-springs
https://seablinks.com/collections/all/products/poppy-palm-springs


Najmłodszy w rodzinie

Paticzkowo
Zawieszka do smoczka 

z imieniem
39 zł

Wydawnictwo Adamada
Całuski dla maluszka

34,90 zł

Mulinek
Kokon niemowlęcy bambusowy XXL 

Pure Botanic
309 zł

Mulinek
Czapka niemowlaka 0-3 msc

39 zł

Kukurukuu
Rampers Serduszka

69,99-119,99 zł

Pidida
Pościel z wypełnieniem 

99-229 zł

White Lake for KIDS
Body z długim rękawem 

Sasanka-Anka
69 zł

ROŚNIJ PIĘKNIE!
Rampers Mini Kwiaty Vintage

149 zł

ROLLERSY
Całoroczny śpiworek 

gold dust black rozm. S 
229 zł

Baby Boom
Kojący krem na pupę

 dla niemowląt 
20 zł

Derma Eco Baby
Szampon i mydło do kąpieli

32,99 zł

14

https://mulinek.pl/muslinowy-komplet-poscieli-dla-dzieci-75x100-waniliowy.html
https://mulinek.pl/muslinowy-komplet-poscieli-dla-dzieci-75x100-waniliowy.html
https://mulinek.pl/muslinowy-komplet-poscieli-dla-dzieci-75x100-waniliowy.html
https://whitelakeforkids.pl/pl/body/31-68-czapla-biala-body-z-krotkim-rekawkiem.html#/rozmiar-62_68
https://whitelakeforkids.pl/pl/body/31-68-czapla-biala-body-z-krotkim-rekawkiem.html#/rozmiar-62_68
https://whitelakeforkids.pl/pl/body/31-68-czapla-biala-body-z-krotkim-rekawkiem.html#/rozmiar-62_68
https://dearsophie.pl/pl/glowna/sukienki/syrena-mieta-tunika-rozkloszowana#/35-rozmiar-6_12m_74_80
https://dearsophie.pl/pl/glowna/sukienki/syrena-mieta-tunika-rozkloszowana#/35-rozmiar-6_12m_74_80
https://dearsophie.pl/pl/glowna/sukienki/syrena-mieta-tunika-rozkloszowana#/35-rozmiar-6_12m_74_80
https://dearsophie.pl/pl/glowna/sukienki/syrena-mieta-tunika-rozkloszowana#/35-rozmiar-6_12m_74_80


Pidida
Rożek niemowlęcy 
i dla wcześniaków

109-129 zł

Paticzkowo
Sensoryczna zawieszka 

do wózka 109 zł

Kukurukuu
Rampers Gąski
69,99-119,99 zł

Derma Eco Baby
Wyprawkowy Zestaw

99,99 zł

Baby Boom
Łagodne mleczko nawilżające 

dla dzieci i niemowląt 
30 zł

Najmłodszy w rodzinie
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La Même
Kurtka wełniana dorosła 469 zł 

Kurtka wełniana dziecięca 269 złThe Royal Bee
Torba na zakupy

99 zł

KiddyMate
Worek plecak z chusty 

wodoodporny
90 zł

4organic
Naturalny olejek 

przeciw rozstępom 
23,99 zł

4organic
Naturalny krem do pielęgnacji 

podrażnionych brodawek
16,99 zł

M jak mama

Momtobe
Komplet Sleep Pink

168 zł

Momtobe
Biustonosz Prestige 

Soft Light Beige
129 zł

BiNi
Bini Tote cotton belt

229 zł

Mullido
Longsleeve damski Pantera

129 zł

Wannabe Swimwear
Kostiumy Mama + Córka

Maya Deep Amaranth
278 zł + 149 zł

GAKKER
Zestaw wypoczynkowy Chill set

190 zł
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Podróże małe i duże

Kidspace
Śpiworek Sleepover 

Medium 369 zł

ROLLERSY
Rollersy kółka do fotelika

219 zł

ROLLERSY
Mufka do wózka – Reindeers

69 zł

ROLLERSY
Poduszka Stabilizująca 
rozm. M (2-6 lat) Denim

79 zł

KiddyMate
Worek plecak z chusty 

wodoodporny
90 zł

Arcybox
Zestaw kreatywny dla dzieci 

 Krokodyl
99 zł

Baby Boom
Żel do mycia ciała i włosów 

dla dzieci i niemowląt 
20 zł

4organic
Naturalny szampon 

i żel do mycia 2w1
19,99 zł

4organic
Naturalna pasta do zębów 

Kids 3+ 14,99 zł

The Royal Bee
Lunch bag

199 zł

Garett Electronics
Smartwatch Kids Sun 4G

549 zł

Wydawnictwo Adamada
Przewodnik dla audiokulturalnych

44,90 zł

Mulinek
Kocyk Velvet dla średniaka 

Mountain Adventure
149 zł
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W pokoiku na stoliku

BiNi
Bini Puf Black Pandas

419 zł

BiNi
Bini Double Stars Greys

519 zł
KiddyMate

Kitchen helper 
Króliczek Pomocniczek

649 zł

KiddyMate
Mata KidMini

168 zł

Nice Time
Zestaw stolik i krzesełko 

Montessori Cube
698-712 zł

Nice Time
Puf dziecięcy Bean Bag

270 zł

Mulinek
Muślinowy komplet 

pościeli dla dzieci 199 zł

Nice Time
Poduchopuzzle velvetowe

95 zł

Kidspace
Koc z kapturem dla dzieci

159 zł

Kidspace
Kosz na zabawki XL

219 zł

Pidida
Pościel z wypełnieniem 

99-229 zł
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Misja: prezent

Klocki Blocki
MUBI Magiczny Zamek

141,99 zł

Paticzkowo
Duży sorter  na kredki -12 otworów

59 zł

Klocki Blocki
The Collection –  Nocny wyścig

87 zł

Arcybox
Zestaw kreatywny dla dzieci 

Słoń 99 zł

Arcybox
Zestaw kreatywny dla dzieci

 Żyrafa 99 zł

BiNi
Mini Bini

99 zł

Kidspace
Puf Szary Zając

449 złWydawnictwo Adamada
Jak koala zjadł rogala

29,90 zł

Emalu Toys
Ekspres do kawy

39,35 zł

Garett Electronics
Smartwatch Kids Happy

299 zł The Royal Bee
Brelok do kluczy

69 zł

Emalu Toys
Pchacz żabka puszczający bańki

73,79 zł

Garett Electronics
Smartwatch Garett 

Kids 4G 459 zł
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Sposoby na nudę

GAKKER
Deska do balansowania 

z ochroną paluszków 
389 zł

Klocki Blocki
Magnetic – 124 elementy

57 zł
Arcybox

Zestaw kreatywny dla dzieci - rekin
99 zł

Paticzkowo
Jeżyk z kolorowymi kolcami

59 zł

Paticzkowo
Smartbox Tęcza

179 zł

KiddyMate
Kitchen helper 

Ciekawski MaRyś
539 zł

Wydawnictwo Adamada
Pies Kolumba

36,90 zł

Nice Time
Poduchopuzzle 
wodoodporne 

90 zł

Klocki Blocki
MUBI – Fire Brigade

98,99 zł

Emalu Toys
Koraliki 300 szt.

39,35 zł

Wydawnictwo Adamada
Pod tym samym niebem

29,90 zł
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Chyba każdy rodzic zgodzi się ze
stwierdzeniem, że maluchy mają prawdziwy
dar do brudzenia się tym, co powoduje
uporczywe plamy. Jeśli usuwanie trudnych
zabrudzeń spędza Ci sen z powiek, pranie
nie mieści się już w pralce, a Twoje dziecko
brudzi ubranka na potęgę, to kilka
praktycznych porad może Ci pomóc                   
w usunięciu nawet najtrudniejszych
zabrudzeń domowymi sposobami bez wielki
z wybielaczem w ręku. I choć na polskim
rynku producenci prześcigają się                          
w tworzeniu nowych detergentów, to wiele                   
z nich możesz znaleźć we własnej kuchni lub
łazience. Odkryj co skrywa Twój domowy
niezbędnik! 

Nie takie straszne plamy, jak je malują!

Soda oczyszczona – usunie plamy z kolorowych ubrań, wykonanych                 
z delikatnych tkanin. To jedna z najbardziej uniwersalnych metod, do tego
bezpieczna i zawsze warta wypróbowania w pierwszej kolejności. Roztwór z sody
oczyszczonej i wody w proporcji: 4 łyżki sody i ¼ szklanki wody nałóż na brudne
miejsce i odczekaj około godziny. Po tym czasie ostrożnie zapierz obszar wokół
plamy i pozostaw do wyschnięcia – gotowe! 

Szare mydło – najlepszy przeciwnik w walce z nieestetycznymi plamami na
białych ubraniach, który skutecznie usunie świeżą plamę z ketchupu lub owoców
– wystarczy szare mydło połączyć z wodą i delikatnie potrzeć miejsce, gdzie
znajduje się plama. 

Sok z cytryny – usuwa świeże plamy z jagód, dżemów i owoców leśnych – jeśli
szare mydło przegrało w walce z plamami na białym ubraniu, to sok z cytryny
jest naturalnym wybielaczem, który zabija bakterię i likwiduje przykry zapach.
Wystarczy go nanieść bezpośrednio plamę, po chwili przepłukać, a następnie
wyprać ubranie.

Biały ocet – idealnie radzi sobie z plamami z owoców na kolorowych tkaninach.
Rozcieńcz połowę szklanki octu w litrze ciepłej wody i pozostaw w tym roztworze
zabrudzony materiał, później wypierz. 
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Sól - w połączeniu z letnią wodą jest w stanie usunąć nawet najgorsze
zabrudzenia z ubrań Twojego dziecka, ale szczególnie sprawdza się przy
plamach z soków. Sól z letnią wodą zamieszaj w misce, włóż brudne
ubranie i pozostaw na około godzinę, aby roztwór mógł wniknąć w materiał
i usunąć plamę. Później wypierz rzecz ręcznie lub w pralce i problem                 
z głowy.

Alkohol – okazuje się niezawodny zwłaszcza w przypadku plam nieznanego
pochodzenia. Jeśli Twoje dziecko po wielu godzinach spędzonych na
dworze wraca do domu w brudnym ubraniu, to alkohol świetnie da sobie               
z tym radę. Wlej czysty alkohol, zamocz rzecz, a następnie, tak jak                 
w przypadku usuwania plam solą – upierz. Jednak pamiętaj – unikaj
barwionych trunków, które mogą pogorszyć stan ubrania. 

Woda utleniona – usunie m.in. plamy z trawy. Postępuj podobnie jak                 
z raną: nanieś kilka kropel na zabrudzone miejsce i poczekaj, aż wnikną one
do środa tkaniny. Zostaw ubranie na krótką chwilę, po czym upierz                 
w proszku lub płynie do prania. 

Skrobia kukurydziana – radzi sobie świetnie z wywabianiem starych plam,
które są wyjątkowo trudne do usunięcia. Posyp brudne miejsce skrobia,              
a następnie nanieś kilka kropli ciepłej wody. Postaraj się powstały roztwór
wetrzeć jak najgłębiej i szoruj delikatnie, by nie zniszczyć włókien ubrania.

Płyn do mycia naczyń – radzi sobie nie tylko z tłuszczem na talerzu, lecz
także z plamami na ubraniu i niekiedy działa lepiej, niż proszek do prania!
Polej zabrudzenie płynem, pozostaw na jakiś czas, a następnie delikatnie
szoruj. 

Domowe sposoby na wybawianie plam są niezwykle skuteczne                 
i praktyczne dla każdego rodzica, w szczególności jeśli dotyczy to nowego
ubrania bądź ulubionej części garderoby naszego dziecka. Nic nie kosztują,
a są w stanie przywrócić ubraniom idealny stan.

PS. W przypadku usuwania każdego rodzaju plan warto zwrócić uwagę na
metkę i zawarte na niej informacje – to powinno zaoszczędzić wielu
problemów i nieprzyjemnych niespodzianek! 
 

Nie takie straszne plamy, jak je malują!
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4organic, www.4organic.pl, 20% rabatu
Arcybox, www.arcybox.com, Arcybox w cenie 79 zł
BabyBoom, www.bodyboom.pl
BejbiStory, www.facebook.com/bejbistory, 20% rabatu
BiNi, www.bini.co, 20% rabatu
Dzianinowe, www.dzianinowe.pl, 15% rabatu
Emalu Toys, www.emalu.pl, 10% rabatu
FiGa, www.figa.sklep.pl, opaska gratis do każdego zamówienia powyżej 99 zł lub
czapka gratis do każdego zamówienia powyżej 199 zł. 
GAKKER, www.gakker.pl, 10% rabatu
Garett Electronics, www.garett.com.pl, 15% rabatu
Jo&Co., www.joandco.eu, 15% rabatu z wyłączeniem kart podarunkowych
KiddyMate, www.kiddymate.pl, 10% rabatu na wszystkie nieprzecenione produkty (nie
dotyczy kategorii wyprzedaż)
Kidspace Shop, www.kidspace-shop.com, 15% rabatu na cały nieprzeceniony
asortyment
Klocki BLOCKI, www.klocki-blocki.pl, 15% rabatu
Kukurukuu, www.kukurukuu.pl, 10% rabatu
La Même, www.lameme.pl, od 15% do 50% rabatu - obniżone ceny na stronie
Laboo, www.laboo.store, 10% rabatu na nową kolekcję
LAMELU, www.lamelu.pl, 20% rabatu na nową kolekcję
Lunahop, www.lunahop.pl, 10% rabatu
Derma Eco Baby, www.4organic.pl, 20% rabatu
Momtobe, www.momtobe.pl, 15% rabatu na wszystkie nieprzecenione produkty
moonleo, www.moonleo.pl, 15% rabatu
Mulinek, www.mulinek.pl, 20% na cały asortyment
Mullido, www.mullido.pl, darmowa dostawa
Nice Time, www.nicetime.pl, darmowa dostawa
Nomad Kid, www.nomadkid.pl, 10% rabatu
Paticzkowo, www.paticzkowo.pl
Pidida, www.pidida.pl, 15% rabatu
ROLLERSY, www.rollersy.com, 10% rabatu na cały asortyment
ROŚNIJ PIĘKNIE!, www.rosnijpieknie.pl, 15% rabatu
Seablinks, www.seablinks.com, 15% rabatu
simplesmall, www.simplesmall.pl, 10% rabatu na cały asortyment (oprócz frotek
charytatywnych)
The Royal Bee, www.theroyalbee.pl, 5% rabatu
Wannabe Swimwear, www.wannabeswimwear.com, 20% rabatu
White Lake for KIDS, www.whitelakeforkids.pl, 25% rabatu
Wydawnictwo Adamada, www.adamada.pl, 40% rabatu - kod: KIDD-OSTY-LE21 

Lista rabatów
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