CZARNO-BIAŁY ŚWIAT
TWOJEGO DZIECKA

Współczesny świat zabawek jest niezwykle kolorowy i bogaty. Proponuje dzieciom i ich rodzicom
szeroką gamę produktów stworzonych dla zaspokajania niemal wszystkich dziecięcych potrzeb.
Inspiracją do stworzenia marki W&B były osobiste doświadczenia - chęć zapewnienia dziecku
skutecznego rozwoju intelektualnego poprzez pobudzanie jednego z najważniejszych zmysłów
- narządu wzroku. Własne poszukiwania zabawek, które dostarczałyby dzieciom odpowiednich
bodźców doprowadziły nas do jednego wniosku - na rynku brakuje produktów skierowanych do
noworodków i niemowląt do 6 m.ż. przyspieszających ich rozwój psycho-fizyczny.

Misją W&B jest zaoferowanie świadomym rodzicom kompletnej
serii zabawek i akcesoriów dla dzieci efektywnie stymulujących
ich rozwój już w pierwszych dniach od narodzin.
Dlaczego czarno- białe?
Mogłoby się wydawać, że są to najmniej odpowiednie kolory…
Projekt każdego elementu serii został uważnie przeanalizowany i
stworzony na podstawie teorii wywodzącej się z psychologii rozwojowej, która zakłada, że w pierwszych dniach po narodzinach
Dziecko widzi wyłącznie kontrast pomiędzy czarnym i białym.
Efekt ten utrzymuje się nawet u półrocznych niemowląt. Dzięki
stymulacji wzroku poprzez przedmioty czarno-białe zachodzi
szybszy rozwój narządu wzroku oraz kory mózgowej Twojego
Dziecka.
Czy powinniśmy stymulować dziecko już pierwszych
dniach jego życia?
Oczywiście, ale…Powinniśmy pamiętać, że dziecko w tym czasie
głównie je i śpi. Potrzebuje dużo ciepła, bliskości i spokoju.
Dlatego tak bardzo ważne jest, aby rodzic zapewnił mu ten komfort, po przez bliski kontakt, który spowoduje, że dziecko czuje
się bezpiecznie. W&B wzbogaca ten okres o czaro-białe akcesoria, które pomagają w zachowaniu tego komfortu, dodatkowo w
delikatny sposób wzmacniają stymulację prawidłowego rozwoju
Twojego Dziecka. Ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy
troskliwą opieką, a stymulacją. Istnieje również teoria, zakładająca,
że nawet w wieku prenatalnym możliwa jest stymulacja poprzez
kontakt Dziecka z matką. Polega ona na tym, że każdy sygnał wysyłany przez dziecko, taki jak kopnięcie, spotyka się ze stałą reakcją
ruchową ze strony matki np. jeżeli maluch kopnie w prawą stronę brzucha, mama odpowiada delikatnym klepnięciem z drugiej
strony.Takie połączenie powoduje, iż Dziecko zaczyna kojarzyć
zdarzenia przyczyny i skutku oraz nawiązuje pierwszą więź z matką.
Jaki są nasze zabawki?
Ponieważ w początkowym okresie życia dziecko przeważnie odpoczywa, je i śpi, dlatego na pierwszy etap rozwoju stworzyłyśmy
linię White&Black Accessories. Czyli wszystko to, co potrzebne
dziecku od samego początku życia. Są to takie akcesoria jak:

• Czarno - biały komplet pościel.
• Bumper - czarno - biała osłona na łóżeczko.
• Czarno - biały wielofunkcyjny kocyk.
• Roller - poduszka do karmienia z innowacyjnym
systemem zabezpieczeń.
Roller to absolutna nowość na rynku, która sprawia, że pielęgnacja dziecka staje się wygodniejsza, sprawniejsza i bezpieczniejsza.
Często, szczególnie na początku macierzyństwa dziecko przeraża
nas swoją kruchością i delikatnością. Mamy obawy, aby dotykać
noworodka. Staramy się robić to możliwie delikatnie – zastanawiamy się jak bezpiecznie wziąć maleństwo na ręce, jak wygodnie
karmić? Z pomocą przychodzi nam specjalny, miękki, czarno-biały
wałek z przyjemnej i hypoalergicznej bawełny ekologicznej. Roller
ma wiele zastosowań. Może być poduszką do karmienia, kojcem
dla niemowlaka, a także - dla mam, które podczas nocnego karmienia zabierają dzieci do swoich łóżek - skuteczną asekuracją
przez niebezpiecznym upadkiem.
Czym różni się Nasz produkt od innych dostępnych
na rynku?
Naszym celem jest ulepszanie rzeczy, które już istnieją, po to, aby
ułatwić pielęgnację noworodków i niemowląt.
Wartością wyróżniającą produkty W&B obok charakterystycznej kolorystyki, wysokiej jakości i designerskiego wzornictwa są
przede wszystkim unikatowe projekty tworzone w oparciu o wyniki badań psychologicznych.
Filozofia marki W&B zyskała poparcie wielu specjalistów - psychologów, okulistów oraz neurologów. Najwyższą wartością jest
wspomaganie rozwoju intelektualnego, a nie zabawa dziecka
sama w sobie. Każdy projekt produktu powstaje w oparciu o opinie sztabu specjalistów oraz rodziców, którzy najlepiej wiedzą,
czego im brakuje i co jest najlepsze dla ich dziecka.
Zabawki posiadają atest CE, który zapewnia całkowite bezpieczeństwo Twojemu Dziecku. Wszystkie materiały występujące w
produktach W&B są starannie dobrane, nie uczulają, każda tkanina
posiada certyfikat bezpieczeństwa dla Dzieci – jest delikatna idealnie dopasowana dla wrażliwej skóry dziecka.
Nasze produkty są ręcznie robione to dodatkowa gwarancja, że
zostały one wykonane z najwyższą starannością. Jesteśmy polską
firmą z polskim kapitałem oraz co ważne, wszystkie artykuły W&B
od projektów do produkcji zostały wytworzone wyłącznie w Polsce przez wiarygodnych wykonawców.
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