POLOLO = zdraví, kvalita, ekologie a luxus
Velikost boty

16/17

18/19

20/21

22/23

24/25

Měsíce/roky

0-3

2-9

8-16

15-22

21-3

Délka chodidla v cm

9,5-10

10,5-11

11,5-12

12,5-13

14-14,5

Velikost boty

26/27

28/29

30/31

32/33

34/35

Měsíce/roky

2,5-4r.

3,5-5r.

4,5-6r.

4-7r.

-

Délka chodidla v cm

15,5-16

16,5-17,5

17,5-18,5

19-20

20,5-21

Informace pro zákazníky: POLOLO jsou ručně vyráběny, každý pár je unikátní a skutečný rozměr se proto může velmi lehce
odlišovat od v tabulce uváděného rozměru.

Všem příznivcům zdravého životního stylu
a kvality představujeme unikátní, ručně
vyráběné bio kožené capáčky německé
firmy POLOLO. Každý pár, který si u nás
zakoupíte je originál!

POLOLO = 100% ECO

Chůze dětí naboso je ze zdravotního hlediska
jednoznačně prospěšná. Při běžné chůzi,
skákání či běhání našich nejmenších naboso
jsou svaly neustále v pohotovosti. Drobné
nerovnosti povrchu pozitivně stimulují vývoj
nožičky a podstatně snižují výskyt plochých
chodidel a vad ve vývoji nohou v dospělosti.
Zdravá chodidla nepotřebují podporu botiček!
Rodiče se však často opodstatněně obávají,
z důvodu nachlazení, poranění atd., nechávat
běhat své maličké bez botiček. POLOLO
capáčky jsou perfektní alternativou.

životní prostřední. Celý výrobní proces (od
dopravy kůží, přes způsob jejich vyčinění, až
po distribuci) je pečlivě sledován z pohledu
ekologie a maximálně šetrného přístupu
k našemu životnímu prostředí.

Vzhledem k použití 100% přírodního materiálu
jsou capáčky prodyšné a vhodné také pro děti
s citlivou pokožkou nebo atopickým ekzémem.

POLOLO je aktivním členem International
Association for Natural Textiles (IVN) a její
obuv nese certifikaci této asociace „Natural
leather“ zaručující dodržení striktních pravidel
zákazu použití chrómu při činění kůže.

Obuv perfektně sedí, netlačí a naši malí
zákazníčci cítí capáčky jako druhou kůži,
přitom jsou chráněni před zimou a nepřichází
o potřebnou stimulaci.

Filosofie POLOLO spočívá nejen v důrazu na
zdraví,
kvalitu
a
design,
ale
také
v minimalizaci vlivu výroby a spotřeby na

POLOLO využívá jen vysoce kvalitní a
přírodní cestou vyčiněné kůže (vždy bez
přítomnosti chrómu)
Obuv POLOLO je ekologicky šetrně balena a
je beze zbytku kompostovatelná
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