FAQ
1. Dlaczego czarno- białe?
Kolory zostały wybrane zgodnie z teorią rozwojową, która zakłada, że w pierwszych
dniach po narodzinach Dziecko widzi wyłącznie kontrast pomiędzy czarnym i białym,
które to barwy stymulują jego rozwój psychoruchowy.

2. Czy powinniśmy stymulować dziecko już pierwszych
dniach jego życia?
Oczywiście, ale z zachowaniem zdrowego rozsądku i wyczucia.
Powinniśmy pamiętać, że dziecko w tym czasie głównie je i śpi i najważniejsze
zadanie rodzica to zapewnianie mu dogodnych warunków.
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.

3. Jaki są nasze zabawki?
Ponieważ pierwsza seria powstała z myślą o niemowlakach, dlatego na ten etap
rozwoju stworzyłyśmy linię White&Black Accessories. Czyli wszystko to, co
potrzebne dziecku od samego początku życia. Oferujemy Rożki, Bumpery( osłonka
do łóżeczka), Koce, Maty, a także innowacyjną poduszkę do karmienia- Roller.

4.Czym różni się Nasz produkt od innych dostępnych na
rynku?
Wartością wyróżniającą produkty White&Black obok charakterystycznej kolorystyki,
wysokiej jakości i designerskiego wzornictwa są przede wszystkim unikatowe
projekty tworzone w oparciu o konsultacje z psychologami.

Zabawki posiadają atest CE, który zapewnia całkowite bezpieczeństwo
Twojemu Dziecku. Wszystkie materiały występujące w produktach White&Black
są
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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 White&Black od projektów do produkcji zostały
wytworzone wyłącznie w Polsce przez wiarygodnych wykonawców.

5.Czy wszystkie artykuły można prać z pralce?
Każdy produkt ma być dla rodzica przede wszystkim praktyczną pomocą przy
pielęgnacji malucha, dlatego wszystkie produkty można prać w całości w pralce
według przepisu prania podanego na metce. Wyjątek stanowi Roller, który ma
ściąganą powłoczkę.

6. Czy te kolory nie wyblakną po praniu?
Tak jak na wszystko, tak i również na barwniki posiadamy certyfikat oraz
gwarancję. Kolor pozostanie żywy, a dodatkowo na pewno nie uczuli Twojego
Dziecka.

7.Co dla Nas, jako twórców firmy jest najważniejsze?
Przede wszystkim mamy na celu uświadomić rodzica, że w pierwszym etapie
życia Maleństwa nie ma potrzeby kupowania kolorowych, grających rzeczy, które są
niego niezauważalne i mogą wprowadzać w pomieszanie. Najważniejszy jest dla nas
prawidłowy rozwój Dziecka. Zaraz za tym stawiamy na funkcjonalność i wysoka
jakość produktów, gdyż wierzymy, że tylko takie mogą znaleźć się w najbliższym
otoczeniu Malucha. Chcemy także zachęcić prostą formą i delikatnym stylem. Nie
patrzymy w lustro, tylko przez okno.

8.Kim są twórcy firmy?
Jesteśmy ogromnie zaszczycone móc się Państwu przedstawić. Jesteśmy młodymi
kobietami, które znalazły ze sobą wspólny temat i mogły połączyć siły. Jedna z nas
jest absolwentką Psychologii, natomiast druga spełnioną mamą rocznej Zuzi. Nasze
wspólne doświadczenia i przekonania doprowadziły nas do rozpoczęcia firmy
White&Black.

9.Kim są specjaliści popierający Naszą teorię?
Wszystkie przychylne nam osoby mogą poznać Państwo na naszej stronie
www.whiteandblack.pl. Znajdują się tam opinie, jak i krótkie życiorysy specjalistów.
W zakładce współpraca można także poczytać o instytucjach, które nam zaufały i
pomagają rozwijać świadomość Rodzica.

10. Gdzie powstają zabawki?
Wszystkie nasze artykuły są w całości wykonywane w Polsce. Podobnie wszystkie
dodatki wytwarzane są w naszych rodzimych fabrykach. Ze względu na wysoką
jakość produkty są wykonywane ręcznie.

