
● Pakabukai gali buti keičiami vietomis.
● Vos 5 mm storio, lengvai sugriebiama ir laikoma 
     forma.
● Nuimamas ir plaunamas aksesuaro dirželis.
● Mažyliui patiks kramtyti burbuliuota ir briaunuota
     tekstura.

● Karoliukai pakabuko viduje suklelia raminančius garsus.
● Spurgos formos pakabukas – lengvai pačiumpamas.
● Nuimamas ir plaunamas aksesuaro dirželis.
● Minimalistinis rožines spalvos pakabukas – lengvai derinamas  

prie Jusu aprangos.
● Mažyliui patiks laižyti kieta ir skirtingo paviršiaus tekstura.

Aksesuarai - kramtukai „Mochi“
sukurta deveti mamoms

Kudikiams, kurie laižo, kramto ir tyrineja aplinka viska ragaudami - mes sukureme specialius žaislus iš ryžiu

Kiekvienas „Mochi“ 
aksesuaras yra sukurtas 

naudojant ryžius, užaugintus 
Japonijoje, transportuojamus ir 
apdirbamus aukščiausio lygio 

irenginiais.

Tuomet ryžiai yra
sumaišomi su specialiais 

ingredientais, taip sukuriant 
100% saugu ir tvaru „Mochi“ 

ryžiu plastika.

Musu inžinieriai rankomis 
komplektuoja kiekviena 
produkta pagal tikslias 

specifikacijas, nenaudojant 
jokiu žalingu kliju ar dažu. 
Savo produktus pakuojame 

su meile ir rupesčiu, kol 
galiausiai jie pasiekia Jusu 

rankas.

Lavinimui skirti žaislai, pagaminti iš ryžiu
Šiu dienu tevai kelia kur kas aukštesnius reikalavimus 
savo vaiku žaislams. Dienos, kuomet nesaugus vartoto-
jams chemikalai ar aplinkai kenksmingos medžiagos 
buvo standartas žaislu gamyboje, senai praejo. „Mochi“ 
žaislu serijos buvo sukurtos pasitelkus ryžiu plastiko 
technologija, naudojant 51% ryžiu gaminio sudetyje. 
„Mochi“ produktuose nera jokiu žalingu dažu ar kliju - tai 
leidžia jums jaustis ramiems, kad pirmasis žaislas, kuri 
Jusu vaikas „paragaus”, bus 100% ekologiškas ir 100% 
smagus žaisti. „Mochi“ prekinis ženklas didžiuojasi savo 
meistriškumu, gaminant produktus, teikiamus žemes – 
tiesiai Jums i rankas. Iš tikruju, jau vos atidare pakuote, 
pajusite švelnu, žaliu ryžiu daigu kvapa. 

Tobulai tinka kudikiams, 
kuriems dygsta dantukai
Tvarus ryžiu plastikas užtikrina, kad 
pirmasis žaislas, kuri Jusu kudikis 
„paragaus”, bus saugus ir džiuginantis. 
*Šis produktas yra skirtas deveti tik 
suaugusiems, ne vaikams.

Dvigubo pakabuko kramtukasViengubo pakabuko kramtukas

Sukurta Japonijoje.
Dovanota žemes -

Jums i rankas.
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NUO NAUJAGIMIO IKI 5 MENESIU AMŽIAUS
•Tevu prižiurimas žaidimas sudomina kudiki spalvotais ir raminančiais barškučiais.
•Barškučiai skleidžia skirtingus perkusinius garsus taip pakeliant kudikio nuotaika.
NUO 6 IKI 11 MENESIU
•Statant viena ant kitos atitinkančiu dydžiu detales, mažylis pradeda kurti statinius 
pats.
•Pats laikydamas barškučius rankose, kudikis kuria unikalius garsus: tokius, 
kokiu nori.
NUO 1 IKI 2 METU 
•Jusu vaikas pradeda surinkineti, rušiuoti ir spresti puzzles žaidimo metu.
•Galima stebeti, kaip laveja kudikio koncentracija.
2 METAI +
•Jusu mažylis prades žaidimo detalemis atkartoti strukturas, kokias mato savo 
aplinkoje.
•Žaidimo pagalba vaiko kuryba igaus forma: mažylis prades isivaizduoti bei pats 
kurti tai, ka mato savo vaizduoteje.

Tobulai tinka kudikiams, kuriems dygsta 
dantukai. Tvarus ryžiu plastikas užtikrina, kad 
pirmasis žaislas, kuri Jusu kudikis „paragaus”, 
bus saugus.

Dvigubo pakabuko kramtukasViengubo pakabuko kramtukas

Aksesuarai - kramtukai „Mochi“ •Aksesuaras, kuriuo pasitiki mamos, ir kuriuo 
kudikis gali naudotis kada tik panorejes.
•Pagaminta Japonijoje naudojant suši klases 
ryžius.

Jan, 2018 People Toy Company

NAUJIENA

Sukurta kiekvienam vaikui

Tobula kudikiams su dygstančiais dantukais Visi „Mochi“ produktai PAGAMINTI JAPONIJOJE, 
ju sudetis - 51% ryžiai.

„Mochi“ trimitas yra tobulas žaislas, skirtas 
praturtinti Jusu naujagimio kognityvinius 
igudžius žaidimo metu. Trimitas turi integruota 
švilpuka, kuris skleidžia garsus, sukeliamus 
kudikiui ji kramtant ar čiulpiant, pučiant ar 
traukiant ora i save.  

   
   •Smagus švilpesys ramina ir gerai nuteikia 

mažyli.
   •Kramtant, trimito kraštai ramina perštinčias 

dantenas. 

28 daliu „Mochi Blocks Premium“ rinkiniu 
Jusu vaikas gales žaisti ištisas valandas, 
nuo kudikystes.

„Mochi“ trimitas „Mochi Blocks Premium“ kaladeliu rinkinys, 28 dalys

Amžius: naujagimis

„Mochi“ kramtukas - palete padeda nuraminti bet 
kurio naujagimio jautrias dantenas. 

   
   •Del plonos formos, kudikis gali lengvai suimti 

kramtuka.
   •Tvirtesniam sugriebimui – ertme nykščiui.
   •Kramtant, iškilimai ir briauneles suteikia 

palengvejima dantenoms.

Su „Mochi“ kramtuku - žiedeliu, kramtymas taps 
vienu megstamiausiu Jusu kudikio žaidimu!

   
   •Iškilimai ir briauneles patenkina kiekvieno kudikio 

kramtymo poreikius. 
   •100% saugus – sudetyje nera jokiu kenksmingu 

kliju ar dažu.
   •Lengvas laikyti, stimuliuoja ir skatina rankos 

mikluma.

„Mochi Maraca“ yra vienas šauniausiu budu 
nuraminti kudiki per žaidima.

   
   •Mažojo pirštelio dydžio rankena puikiai telpa 

nedidelese rankytese.
   •Lengvas Karibu lietaus garsas, sklindantis iš 

kramtuko, nuramina bet kuri suirzusi vaika.

„Mochi“ kramtukas - palete „Mochi“ kramtukas - žiedelis Raminantis kramtukas „Mochi Maraca“

i

Amžius: 3 men 

Amžius: 3 men 

Amžius: 3 men Amžius: 
3 men 
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