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Brother Max - Myśli o dzieciach!
Rodzice w Wielkiej Brytanii oszaleli na punkcie produktów Brother Max. Ta
angielska marka swoją popularnoś ć zawdzięcza przede wszystkim niezwykle
wysokiej jakości, pomysłowości producentów i użyteczności produktów.
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Jonathan Gold - właściciel firmy, ma nadzieję, że produkty Brother Max zyskają
sympatię także polskich konsumentów.

Wartości wyróżniające markę Brother Max można opisać trzema słowami: proste, sprytne i pomysłowe -
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mówi Magdalena Kordaszewska, ekspert ds. zabawek i akcesoriów dla dzieci z zabawkowicz.pl. Proste dzięki ergonomicznym kształtom ułatwiającym pielęgnację, karmienie i opiekę nad dziećmi. Sprytne ponieważ ich koncepcję oparto na intuicji rodzicielskiej, a całość została zaprojektowana przez rodziców
Polecamy książkę

dla rodziców. Pomysłowe - ze względu na zastosowanie unikalnych mechanizmów, które zapewniają
bezpieczeństwo dzieci, a co za tym idzie komfort rodziców. Wysoką jakoś ć produktów Brother Max
potwierdza aż 45 zdobytych nagród i wyróżnień w branży produktów dla dzieci.
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Akcesoria i produkty Brother Max dzielą s ię na cztery kategorie: zdrowe i bezpieczne, krzesełka, karmienie
i czas kąpieli. Do kategorii produktów "zdrowych i bezpiecznych" należą m.in. cyfrowy termometr 3 w 1,
cyfrowy termometr do kąpieli Ray oraz designerskie lampki nocne Miś i Królik z uchwytem. Dzięki
oświetleniu ledowemu lampki nie nagrzewają s ię i dziecko może z nimi zasypiać, jak z ukochaną
przytulanką. Kategorię uzupełnia nocna lampka do kontaktu podwójnego przeznaczenia.
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Flagowym produktem Brother Max jest stylowe i funkcjonalne krzesełko Scoop zaprojektowane, aby
rosnąć razem z dzieckiem. Fotelik Scoop w bardzo prosty sposób przekształca się w zależności od wieku i
potrzeb dziecka. Karmienie dziecka z pewnością będzie bardziej bezpieczne przy użyciu łyżeczek, które
zmieniają kolor, gdy serwowane jedzenie jest zbyt gorące, a miseczki z ergonomicznym uchwytem i
przyssawką do stołu pomogą dziecku zjeść bez zabrudzeń.

W podróży idealnie sprawdzą s ię obiadowa miseczka Easy hold w zestawie z łyżeczkami oraz garuszek
na przysmaki, który spełnia funkcję miseczki niewysypki. Kubek niekapek 4 w 1, pochylający się do
przodu, ułatwi spożywanie napojów najmłodszym, a butelka sportowa na 2 napoje z rdzeniem
chłodzącym, zgasi pragnienie dzieci w upalne dni. Żywność na długo zachowa świeżość, dzięki szczelnym
pojemnikom do jej mrożenia. Pojemniki zostały zaprojektowane tak, aby łatwo można wyją ć z nich
mrożonki.
Kąpiel dla każdego dziecka będzie ciekawą przygodą, gdy użyje gąbki grzechotki czy twistera. Wszystkie
zabawki do kąpieli Brother Max mają wypukłe, pomarańczowe kropki, które zmieniają kolor na żółty, gdy
woda jest zbyt gorąca.

Polskim, wyłącznym dystrybutorem marki Brother Max jest firma ABC Kid. Karina Opalińs k a właścicielka firmy, mówi, że powód dla którego firma ABC Kid zdecydowała się na dystrybucję marki
Brother Max jest jeden - polski rynek czekał na tak unikalne i funkcjonalne produkty.
www.abckid.pl
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