
Wśród emocji i nowych obowiązków towarzyszących pojawieniu się na 
świecie malutkiego człowieka łatwo zapomnieć o sobie. Wonderzestaw 
powstał z myślą o mamach, które potrzebują komfortowego 
i uniwersalnego ubrania na co dzień, ale także mam, które są również  
kobietami i chcą się czuć pięknie i elegancko.

Kombinacja dwóch najszlachetniejszych, oddychających włókien – 
wełny merino i jedwabiu jest  idealnym rozwiązaniem dla mam do 
noszenia przez cały rok. Ubrania są delikatne dla skóry i zapewniają 
niezmienną temperaturę ciała niezależnie od pogody. Naturalna 
elastyczność merino sprawia, że ubrania pięknie się prezentują, 
jedocześnie zapewniając komfort noszenia, swobodę ruchów oraz 
łatwość i szybkość ubierania – cechy tak ważne dla mam. Klasyczne, 
jednolite kolory – zapewniają uniwersalność i sprawiają, 
że wonderzestaw zawsze do wszystkiego pasuje.

Woderzestaw tworzy idealne ubranie dla mamy zapewniając 
elegancję, wygodę oraz komfortową temperaturę od stóp do głów!
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wondertop

materiał: mieszanka wełny merino 
i jedwabiu (70%/30%)

zastosowanie: sam lub pod ubranie
(na co dzień przez cały rok, fitness, 
sen, teatr)

funkcje: dyskretne karmienie piersią 
w miejscu publicznym – wystarczy 
lekko odchylić dekolt bluzki,
aby nakarmić dziecko; odpowiednia 
długość zapewnia ciepło na całej 
długości pleców

wonderlegginsy

materiał: mieszanka wełny merino 
i jedwabiu (70%/30%)

zastosowanie: same lub pod ubranie 
(na co dzień przez cały rok, fitness, 
sen, teatr)

funkcje: klasyczne i uniwersalne 
legginsy na co dzień;  włożone pod 
ubranie nie dodają centymetrów, 
a jednocześnie zadbają o dodatkowe 
ciepło w naprawdę mroźne dni; idealnie 
przylegają do ciała; zamiast rajstop

wonderskarpetki

materiał: wełna merino (100%)

zastosowanie: na co dzień przez cały 
rok

funkcje: ogrzewają stopy jednocześnie 
chroniąc przed przegrzaniem; 
absorbują pot, utrzymując je zawsze 
suche i ciepłe; zapobiegają rozwojowi 
bakterii i grzybów - nie wydzielają 
przykrego zapachu

wonderwkładki laktacyjne

materiał: mieszanka jedwabiu i wełny 
merino (55%/45%)

zastosowanie: w okresie laktacji

funkcje: wchłaniają dużą ilość mleka, 
utrzymując suche komfortowe 
środowisko; samoczyszczące 
i antybakteryjne właściwości merino 
sprawiają, że wkładki nie wydzielają 
nieprzyjemnego zapachu; profilaktyka 
zapalenia piersi – wkładki chronią 
i ogrzewają, nie podrażniając obolałej 
i nabrzmiałej skóry piersi; dyskretne, 
doskonale układają się w biustonoszu


