
Hoofdverkleiners en zijsteunen
MELIA

Stabiliteit voor het kinderhoofdje

Voor kinderen jonger dan 6 maanden is het een advies om 

een hoofdverkleiner te gebruiken in de babyschaal. Kinderen 

vanaf 7 maanden doen er goed aan de hoofdzeijsteun voor 

peuterstoelen te gebruiken. Hoofdverkleiners houden het 

hoofdje van uw kindje op de juist plek en de hoofd zijsteun 

voor peuters is meer een comfort artikel dat goed van pas 

komt als uw peuter in slaap valt tijdens de rit. 

HOOFDVERKLEINER 4-S PLUS 0-9 mnd

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

HOOFDZIJSTEUN 4-S PLUS 7-18

Materiaal: spacer mesh
Snel drogend, zacht, druppelwerend en 
geen knoopsgaten waardoor er geen gor-
dels doorheen hoeven en u de hoofdver-
kleiner snel kunt verwijderen zonder eerst 
riempjes erdoor te halen. 

Ideaal voor de slapende peuter!

HOOFDZIJSTEUN SCHAAP PLUS 7-18

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

Ideaal voor de slapende peuter!

HOOFDVERKLEINER SCHAAP PLUS 0-9 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. 

HOOFDVERKLEINER SCHAAP BASIS 0-9 mnd

Materiaal: katoen

babyzacht, goede vochtabsorbsie voorzien van knoops-
gaten. 

Headrests
MELIA

Even more stability for your baby’s head. 

For baby’s younger that 6 month we strongly advice a 

headrest to be used in your babyshell. For baby’s after 

7 months you can also use the side headsupport for more 

comfort. This article is common in your carseat as well. 

 

HEADREST 4-S PLUS 0-9 mnd

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

SIDE HEADSUPPORT 4-S PLUS 7-18

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

HEADSUPPORT SHEEP PLUS 0-9 mnd

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

HEADREST SHEEP PLUS 0-9 mnd

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

HEADREST SHEEP BASIC 0-9 mnd

Material: cotton
Babysoft, dropreppelt. With buttonholes




