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La barna nyte solen i sommer! ISBJÖRNs solklær
beskytter på en sikker og miljøvennlig måte
Sommeren er her og barna har ofte dårlig tid for å komme ut å leke når solen skinner og da er det
viktig med riktig beskyttelse mot solen. Barn har fem ganger tynnere hud enn voksne og blir lettere
solbrente. Hvordan beskytter du best barna på en sikker og miljøvennlig måte for lange og morsomme
lekedager utendørs? ISBJÖRN of Swedens sol- og badetøy beskytter mot solens skadelige stråler,
både på land og i vannet. Hele kolleksjonen er testet og godkjent for SPF 50+ og er produsert i
miljøvennlige bluesign-sertifiserte materialer. Plaggene er nuppefrie med fargeholdbarhet mot sol,
klor og saltvann.

Solkolleksjonen har mange plagg som kan kombineres på ulike måter. Det tilbys i størrelsene 56-164, og
har noen forskjellige plagg for ulike aldersgrupper. For junior er det shorts, soltopper og skjørt; mens for
de mindre barna er det solgensere, leggings, skjørt og dresser. Kategorien baby har en jumpsuit, solhatt
og sol-caps. Solklærne hjelper til å beskytte barna under lengre opphold i solen og er perfekt for reiser i
utlandet eller lange dager på stranden.

Solbeskyttelsegenseren for barn ISBJÖRNs print på
magen, mens for junior er det uten. Armen har en
3/4-lengde, og er tilgjengelig i fargene CandyBar og
Lagune. Barnegenseren er tilgjengelig i størrelsene
86/92 – 122/128 med cirkapris: 450 NOK. Junior:
134/140 – 158/164 Cirkapris: 500 NOK.

De tøffe UV-shortsen for junior finnes i to deilige farger: Lagune og
Sunshine. I størrelsene 134/140 – 158/164 Cirkapris: 400 NOK.
UV-badetights for barn finnes i størrelsene 86/92 – 122/128 i fargene
Lagune og CandyBar Cirkapris: 350 NOK.

ISBJÖRNs UV-dress for barn har 3/4 armer og en glidelås bak i
fargene CandyBar og Lagune og finnes i størrelsene 74/80 –
110/116 Cirkapris: 500 NOK.

Den pene skolbeskyttelseskjørtet er behagelig med en innebukse og kan
kombineres med solbeskyttelsetoppen – perfekt for sol og bad! Farger:
Lagune og Candybar. Toppen er tilgjengelig for junior 134/140 – 158/164
Cirkapris: 300 NOK. Skjørtet for barn (86/92 - 122/128) cirkapris: 350 NOK
og for junior 134/140 – 158/164 Cirkapris: 400 NOK.

Den søte solhatten for baby (størrelsene: 44/46 og 48/50
cm) og den beskyttende solcapsen (størrelsene: 44/46 –
52/54 cm) er begge perfekt til å beskytte barnets hode fra
direkte sol. Begge kommer i fargene Lagune og Candybar og
med cirkapris: 300 NOK.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:
Maline Knutsen, West & Berg (Norge), tlf. +47 47 95 53 82,
maline.knutsen@westandberg.no
Maria Frykman Forsberg, administrerende direktør, Isbjörn of Sweden, tlf. +46 762 244 890,
maria@isbjornofsweden.com

Om ISBJÖRN of Sweden
ISBJÖRN of Sweden er markedets beste og mest bærekraftige tekniske og funksjonelle klær for barn i
alderen 0 til 14 år, i kategoriene baby, kids og junior. Selskapets visjon er å levere slitesterke, varige og
bærekraftige klær i miljøvennlige materialer som samsvarer med kvaliteten på premium-merkevarer for
voksne. ISBJÖRN of Sweden ble grunnlagt i 2005 og har i dag forhandlere i Skandinavia, Europa, Japan og
siden høsten 2016 også i Kina.

