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Z najlepszą dedykacją dla Mam…
… kolejna autorska kolekcja Italian Fashion.

Laura Konsumenta
DZIĘKUJEMY ZA WASZE UZNANIE

Produkt Polski

Złote Godło Jakości Roku

Bezpieczny Dla Dziecka

Bezpieczny Dla Niemowląt

Zarówno przyszłe, jak i młode mamy w badaniach ich oczekiwań i preferencji postawiły na
uniwersalność kroju, aspekty praktyczne oraz estetykę modeli. W odpowiedzi na te potrzeby
styliści Italian Fashion proponują szereg rozwiązań, które przy miłym dla oka wyglądzie
respektują zmieniający się kształt kobiecego ciała. Oczekiwanie na cud narodzin i czas przyjścia
dziecka na świat obfituje w wiele ekscytujących zmian. W tym wyjątkowym okresie pragniemy
złożyć kobiecie hołd troski i delikatności, otulić jej ciało miękką bawełną oraz podarować
jej kolejne modele, będące kwintesencją wygody. Każda przyszła mama w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo dziecka pragnie zapewnić mu wszystko co najlepsze, dlatego też stworzyliśmy
linię Baby – niezbędnych modeli dla najmłodszych. Italian Fashion daje gwarancję
bezpieczeństwa zarówno dla Mam jak i najmłodszych, wykonując swoje produkty
z wysokogatunkowej, naturalnej i przyjaznej dla ciała bawełny. Potwierdzeniem zachowania
najwyższych standardów jest odznaczenie linii Baby certyfikatem „Bezpieczny dla niemowląt”
i „Bezpieczny dla dziecka” przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi.
Doświadczenie Italian Fashion zapewni przyszłym Mamom i ich pociechom
niezastąpiony komfort i dużo radości.
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Felicita

koszula dla kobiet w ciąży i karmiących
krótki rękaw

S M L XL XXL

2

Komfort

vszlafrok, długi rękaw
S M L XL

100% bawełna – dżersej, nadruk

Dzianina dresowa: 80% bawełna, 20% poliester
Wykończenia rękawów i kaptura: 100% bawełna - dżersej, nadruk

night - dress, cut adapted for nursing mothers, short sleeved, 100% cotton - jersey, printed designs
сорочка ночная, фасон приспособлен для беременных и кормящих женщин, короткий рукав, 100% хлопок - джерсей, набивка

dressing - gown, long sleeved, 80% cotton, 20% polyester, hood: 100% cotton - jersey, printed designs
халат, длинный рукав, 80% хлопок, 20% полиэстер, капюшон: 100% хлопок - джерсей, набивка
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wykończona gumką
łatwy dostęp do piersi

3

Telimena

koszula dla kobiet w ciąży i karmiących
wąskie ramiączko

v

4

Telimena

koszula dla kobiet w ciąży i karmiących
szerokie ramiączko

S M L XL
100% bawełna - dżersej, nadruk

S M L XL
100% bawełna - dżersej, nadruk
night - dress, cut adapted for nursing mothers, bra straps
100% cotton - jersey, printed designs
сорочка ночная, на бретельки, фасон приспособлен для беременных и
кормящих женщин, 100% хлопок - джерсей, набивка

night - dress, cut adapted for nursing mothers, wide straps
100% cotton - jersey, printed designs
сорочка ночная, фасон приспособлен для беременных
и кормящих женщин, широкое плечо
100% хлопок - джерсей, набивка
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wykończona gumką
łatwy dostęp do piersi
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Telimena

koszula dla kobiet w ciąży i karmiących
krótki rękaw

S M L XL
100% bawełna - dżersej, nadruk
night - dress, cut adapted for nursing mothers, short sleeved
100% cotton - jersey, printed designs
сорочка ночная, фасон приспособлен для беременных
и кормящих женщин, короткий рукав
100% хлопок - джерсей, набивка
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Telimena

piżama dla kobiet w ciąży i karmiących
krótki rękaw, spodnie ¾

S M L XL
100% bawełna – dżersej
bluza - nadruk
pyjamas cut adapted for nursing mothers short sleeved, bottom 3/4
100% cotton - jersey, blouse: printed designs
пижама фасон приспособлен для беременных и кормящих
женщин короткий рукав, брюки 3/4
100% хлопок - джерсей, верх пижамы: набивка

Nimfa

szlafrok
rękaw 3/4

S M L XL
100% bawełna – dżersej
dressing - gown, ¾ sleeved
100% cotton - jersey
халат, ¾ рукав
100% хлопок - джерсей
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wykończona gumką
łatwy dostęp do piersi
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Garden

szlafrok
rękaw 3/4

8

Garden

koszula dla kobiet w ciąży i karmiących
krótki rękaw

S M L XL
100% bawełna – dżersej, nadruk
night - dress, cut adapted for nursing mothers, short sleeved
100% cotton - jersey, printed designs
сорочка ночная, фасон приспособлен для беременных и
кормящих женщин, короткий рукав
100% хлопок - джерсей, набивка
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Garden

koszula dla kobiet w ciąży i karmiących
wąskie ramiączko

S M L XL
100% bawełna – dżersej, nadruk
night - dress, cut adapted for nursing mothers, bra straps
100% cotton - jersey, printed designs
сорочка ночная, фасон приспособлен для беременных и
кормящих женщин, на бретельки, 100% хлопок - джерсей,
набивка

S M L XL XXL
100% bawełna – dżersej, nadruk
dressing - gown, ¾ sleeved
100% cotton - jersey, printed designs
халат, ¾ рукав
100% хлопок - джерсей, набивка
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Garden

piżama dla kobiet w ciąży i karmiących
krótki rękaw, spodnie ¾

S M L XL
100% bawełna – dżersej
bluza - nadruk
pyjamas cut adapted for nursing mothers, short sleeved, bottom 3/4
100% cotton - jersey, blouse: printed designs
пижама фасон приспособлен для беременных и кормящих
женщин короткий рукав, брюки 3/4
100% хлопок - джерсей, верх пижамы: набивка

Szlafrok
Garden
str. 11
nr 10
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Radość

koszula dla kobiet w ciąży i karmiących
krótki rękaw

S M L XL XXL
100% bawełna – dżersej, nadruk
night - dress, cut adapted for nursing mothers, short sleeved
100% cotton - jersey, printed designs
сорочка ночная, фасон приспособлен для беременных
и кормящих женщин, короткий рукав
100% хлопок - джерсей, набивка
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Euforia

koszula dla kobiet w ciąży i karmiących
krótki rękaw

S M L XL XXL
100% bawełna – dżersej, nadruk
night - dress, cut adapted for nursing mothers, short sleeved
100% cotton - jersey, printed designs
сорочка ночная, фасон приспособлен для беременных
и кормящих женщин, короткий рукав
100% хлопок - джерсей, набивка
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Legginsy ciążowe
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Legginsy ciążowe

Mama mini
S M L XL
90% bawełna, 10% elastan
maternity panties maxi,
95% cotton, 5% elastane
трусы мини для беременных
90% хлопок, 5% эластан
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Mama maxi

M L XL XXL
90% bawełna, 10% elastan
maternity panties mini,
90% cotton, 10% elastane
трусы макси для беременных
90% хлопок, 10% эластан

nogawki 3/4

S M L XL
95% bawełna, 5% elastan

maternity leggins 3/4
95% cotton, 5% elastane
брюки для беременных 3/4
95% хлопок, 5% эластан

długie nogawki

S M L XL
95% bawełna, 5% elastan

maternity leggins
95% cotton, 5% elastane
длинные брюки для беременных,
95% хлопок, 5% эластан
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Body niemowlęce
długi rękaw

56 62 68 74 80 86
100% bawełna, ściągacz, RÓŻNE KOLORY I NADRUKI
kolor biały: 100% bawełny - ściągacz prążek
infant body, 100% cotton - rib, various colours and printed designs,
white: 100% cotton - rib knitted fabric
боди для младенцев, 100% хлопок – резинка , разные цвета и набивки
белый - 100% хлопок – лопосатый трикотаж
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Body niemowlęce

szerokie ramiączko

56 62 68 74 80 86
100% bawełna, ściągacz
infant body, 100% cotton - rib knitted fabric
боди для младенцев, 100% хлопок – лопосатый трикотаж
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Body niemowlęce

krótki rękaw

56 62 68 74 80 86
100% bawełna, ściągacz, RÓŻNE KOLORY I NADRUKI
kolor biały: 100% bawełny - ściągacz prążek
infant body, 100% cotton - rib, various colours and printed designs,
white: 100% cotton - rib knitted fabric
боди для младенцев, 100% хлопок – резинка,
разные цвета и набивки
белый - 100% хлопок – лопосатый трикотаж
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Czapeczka niemowlęca
62 68 74
RÓŻNE KOLORY I NADRUKI
infant bonnet, 100% cotton - rib, various colours
шапочка для младенцев, 100% хлопок - резинка
Certyfikat IW Nr 238/AC 017

