1 PARA = 1 ZŁ

Na wyściółce lub cholewce umieściliśmy wizerunki księżniczek, które pokochają małe
dziewczynki!
Technologia Soft-B System podwyższa komfort chodzenia i zmniejsza nacisk
odczuwany przez stopy.
Naturalne, higieniczne materiały umożliwiają oddychanie stópek.
Podeszwy są wyjątkowo elastyczne i posiadają właściwości oddychające.
Podwyższony zapiętek i usztywnione boki zapewniają prawidłowe ułożenie stópki.
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Spełniło się jedno z moich marzeń!
Razem z Befado, jako Ambasador Marki, stworzyliśmy unikalną kolekcję. Team składający się z ekspertów
branży obuwniczej i matki trójki dzieci, to team doskonały. Szukaliśmy złotego środka między jakością
a użytecznością, gustem kilkuletnich księżniczek a oczekiwaniami Rodziców.
Tak powstała kolekcja bucików „Księżniczki”.

Projekt ma także swój wyjątkowy cel
Prezes Befado, Grzegorz Buchowski, zobowiązał się przekazać złotówkę z każdej sprzedanej pary
tej kolekcji na cele charytatywne, a dokładniej, na wsparcie Psychiatrii Dziecięcej.
Od lat jestem związana z działalnością na rzecz dzieci, które są obciążone schorzeniami
psychiatrycznymi. To dla tych dzieciaków zrealizowałam już wiele akcji, a o najsłynniejszej z nich
dowiedział się cały świat, kiedy to słynny aktor z Los Angeles otrzymał Fiata 126P.
Sięgając po produkty z tej linii, czynicie dobro.

Co oddaję w Wasze ręce?
Kolekcję butów opartą na postaciach trzech księżniczek: Basi, Hani i Moni. Z miłości do pięknych
przedmiotów, zwracając szczególną uwagę na gust małych, ale pewnych swoich wyborów Klientek,
stworzyliśmy buty nie tylko śliczne, ale i wygodne. Seria „Księżniczki” to produkty pasujące zarówno do
tiulowej sukienki, jak i sportowej stylizacji. Dzięki tym bucikom każdy dzień będzie wyjątkowy.

Monika
Jaskólska
Ambasador Marki Befado. Prywatnie mama Basi, Hani i Jasia,
którym dedykuje swoją pracę nad tym projektem.

Szczególne podziękowania składam wspaniałym modelom - dzieciom z naszej okładki.

Amelko, Maju, Oliwio, Gabrielu, Martynko, Karolinko, Filipku, Marianko, Julio, Fabianku, Zuziu, Dawidku, Martynko,
Maju, Zuziu, Amelko, Adamie, Aleksanderze, Zuziu, Mikołaju, Natanie, Zosiu, Olgo, Wiktorio, Oskarku, Lenko,
Dorianku, Wiktorku, Amelio, Leno, Aleksandrze, Stasiu, Weroniko i Krzysztofie - dziękujemy, że byliście z nami.

Razem mamy moc pomagania!
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