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Kolekcja strojów pla owo-kąpielowych SS19.

Misja

UPF 50+

Uważamy, że zapobieganie rakowi skóry zaczyna się od właściwej odzieży.

Wszystkie produkty Ducksday mają certyfikat Oëko-tex Standard. 100.

Wyrusz w słoneczną podróż po naszej nowej letniej kolekcji!

ż

W Ducksday naszą misją jest dawanie dzieciom tego, do czego mają prawo: niekończących się 

zabaw na świeżym powietrzu i łonie natury. Odkryj nasze wyjątkowe wzornictwo i najwyższej 

jakości materiały, które zabiorą dzieci na zewnątrz niezależnie od pogody.

Promieniowanie ultrafioletowe docierające do ziemi jest bardzo niebezpieczne dla skóry, zwłaszcza 

delikatnej dziecięcej, z cienkim naskórkiem. Dzieci nie są świadome zagrożeń wynikających 

z promieniowania, dlatego odpowiedzialność za nie spoczywa na rodzicach.

Odzież z kolekcji letniej marki Ducksday wyposażona jest w najwyższy możliwy filtr ochronny 

(UPF 50+), zatrzymujący ponad 95% promieniowania UVA i UVB. Tylko ubrania z filtrem 

w najwyższym stopniu zabezpiecza delikatną skórę dziecka przed szkodliwym promieniowaniem 

ultrafioletowym. Ponieważ dzieci najczęściej nie lubią kremów przeciwsłonecznych, odzież ochronna 

UV jest idealnym rozwiązaniem.

Chroń swoje dziecko przed promieniowaniem UV, by zaoszczędzić mu ewentualnych cierpień 

w przyszłości! 

Nasze nowe wzory

Flicflac Aruba MaliRenee

Lyn

chroni Twoje dziecko przed szkodliwym 

promieniowaniem ultrafioletowym, 

najwy szy współczynnik ochrony UPF 50+ż

oddychający, szybkoschnący

wodo  i chloroodpornyodporny

elastyczny

tylko certyfikowane materiały, atest Oeko-Tex Standard 100 

tekstylia godne zaufania, nie zawierają substancji szkodliwych



RozmiaryShort lycrasuits and sun hats

Wzory

Stroje 1 - 3 lat

Kapelusze 1 - 3+ lat

Flicflac Aruba

MaliRenee

Stroje pla owo-kąpielowe krótkie i kapeluszeż



Rozmiary 1 - 3 latLong lycrasuits

Wzory

Flicflac Aruba

Stroje pla owo-kąpielowe długież



Rozmiary 2 - 12 latReversible swimsuits

Wzory

Flicflac / Red

Mali / PinkRenee / Green

Dwustronne stroje pla owo-kąpieloweż



Shirts long sleeves and matching bottoms boys/unisex

Wzory

Flicflac Aruba

Rozmiary 2 - 12 lat

Koszulki z długim rękawem i kąpielówki chłopięce/unisex



Shirts short sleeves and matching bottoms boys/unisex

Wzory

Flicflac Aruba

Rozmiary 2 - 12 lat

Koszulki z krótkim rękawem i  chłopięce/unisexkąpielówki



Shirts long sleeves and matching bottoms girls Rozmiary 2 - 12 lat

Wzory

Flicflac

MaliRenee

Koszulki z długim rękawem i  dziewczęcekąpielówki

Lyn



Shirts short sleeves and matching bottoms girls Rozmiary 2 - 12 lat

Wzory

Flicflac

MaliRenee

Koszulki z krótkim rękawem i  dziewczęcekąpielówki

Lyn



Chcesz wiedzieć więcej?

www.instagram.com/ducksdaypolska

www.facebook.com/ducksdaypolska

Słoneczne pozdrowienia z plaży przesyła,

zespół Ducksday

Śledź nas w mediach społecznościowych, 

aby dowiedzieć się o nowych kolekcjach, 

konkursach i przygodach na świeżym powietrzu!
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