
Lichaamverkleiners
MELIA

Stabiliteit voor het babylichaampje

Uw baby van 0 tot 6 maanden kan naast een hoofdverkleiner 

ook een lichaamverkleiner gebruiken. U hoeft deze producten 

niet perse los aan te schaffen. Als u een baby- of peuterstoel 

PLUSmodel aanschaft zijn de inlegstukken inbegrepen in de 

prijs. De lichaamverkleiner zorgt ervoor dat de ruimte in de 

babyschaal zodanig wordt opgevuld dat uw kindje stabiel ligt 

of zit in de babyschaal of in uw peuterstoel. De inlegstuk

ken groeien mee met uw baby tot hij/zij het niet meer nodig 

heeft. 

LICHAAMVERKLEINER 4-S PLUS 0-6 mnd

Materiaal: spacer mesh
Snel drogend, zacht, druppelwerend en geen 
knoopsgaten waardoor er geen gordels doorheen 
hoeven en u de lichaamverkleiner snel kunt ver-
wijderen zonder eerst riempjes erdoor te halen. 

LICHAAMVERKLEINER 4-S PLUS 7-13 mnd

Materiaal: spacer mesh
Snel drogend, zacht, druppelwerend en geen 
knoopsgaten waardoor er geen gordels doorheen 
hoeven en u de lichaamverkleiner snel kunt verwij-
deren zonder eerst riempjes erdoor te halen. 

LICHAAMVERKLEINER SCHAAP PLUS 7-13 mnd

Materiaal: katoen
babyzacht, goede vochtabsorbsie en geen knoopsgaten 
waardoor er geen gordels doorheen hoeven en u de 
hoofdverkleiner snel kunt verwijderen zonder eerst 
riempjes erdoor te halen.

LICHAAMVERKLEINER SCHAAP PLUS 0-6 mnd

Materiaal: katoen
babyzacht, goede vochtabsorbsie en geen knoopsgaten 
waardoor er geen gordels doorheen hoeven en u de 
hoofdverkleiner snel kunt verwijderen zonder eerst 
riempjes erdoor te halen. 

Bodyreducers
MELIA

Even more stability for your baby’s body

Our bodyreducers fill up the space in the babyshell or 

toddlerseat. Therefor your baby will lie more stable during 

the ride. Use this product with a headrest and you’ll create a 

babyshell or toddlerseat PLUS. You can also buy the complete 

product. 

BODYREDUCER 4-S PLUS 0-6 mnd

Material: spacer mesh
Quick dry, zacht, dropreppelt. No buttonho-
les and therefor easy to take away when not 
needed.  

BODYREDUCER 4-S PLUS 7-13 mnd

Material: spacer mesh
Quick dry, zacht, dropreppelt. No buttonholes and 
therefor easy to take away when not needed.  

BODYREDUCER SCHAAP PLUS 7-13 mnd

Material: cotton
Babysoft, dropreppelt. No buttonholes and therefor 
easy to take away when not needed. 

BODYREDUCER SCHAAP PLUS 0-6 mnd

Material: cotton
Babysoft, dropreppelt. No buttonholes and therefor 
easy to take away when not needed. 




