Прес съобщение
София, Март 2015
iiamo: Любопитно е какво има вътре? Нов прозрачен дизайн!
Иновативната марка бебешки продукти от Дания, проектирани от световноизвестният дизайнер Карим Рашид представя обмислени продуктови новости.

Носител на множество награди:
Самозатоплящата се бебешка бутилка за хранене iiamo go е носител на множество
награди и вече развълнува и впечатли бебетата и техните родители по целия свят.
Нейният модерен дизайн и уникална функционалност, възможността за затопляне
на млякото до препоръчваната за хранене температура, както на кърмата в рамките
на 4 минути, без използването на електричество или химикали – навсякъде и по
всяко време, донесе на iiamo множество награди за бебешки продукти и не на
последно място Kind + Jugend награда за нововъведение през 2010.
Прозрачност:
iiamo go с нова прозрачна полипропиленова нагревателна камера + нагревателна
капсула беше представена през 2014г. за да обедини в себе си много
потребителски желания, за да има възможност да виждате съдържанието на
нагревателната капсула, т.е. 2 отделни камери с вода и сол.
Тайната:
Когато се активира нагревателната капсула iiamo warm, водата и изсушената сол се
смесват, солта се рехидрира и започва чист, природен процес на нагряване.
Тайната е в изключително високият процент сухота на солта и последващата силна

енергия, която се отделя при смесването на солта с водата.
Новини за продуктите:
Уникалната самозатопляща се бутилка iiamo go е обновена и е представена отново,
като многофункционална 2в1 бутилка с 2 сменящи се дъна:
1. дъно с нагревателна камера за употреба, като самозатопляща се бутилка навън
= бутилка iiamo go
2. плоско дъно за употреба на бутилката вкъщи = бутилка iiamo home
Освен това, iiamo представи iiamo home, като бутилка с плоско дъно с вместимост
380 мл. за обичайните хранения със същия колорит и дизайн на Карим Рашид,
както iiamo go и на много атрактивна цена.
Удължаване на живота:
Но защо да изхвърляте добре изглеждащата и перфектно функционираща бебешка
бутилка, когато бебето няма нужда от нея вече? Концепцията “iiamo за цял живот”
позволява функционално удължаване на живота й чрез практичния накрайник за
пиене iiamo drink, който я превръща в бутилка за пиене за детска градина или
спорт.
Аксесоари – не можете да живеете без тях:
Със същото високо качество, колорит и невероятен дизайн продуктовата линия на
iiamo предлага залъгалка iiamo peace с биберон изработен от 100 % чист силикон
и iiamo string, умна биберон залъгалка с държач и протектор/кутийка, която може
да се защипва за дрехите и, когато не е в употреба да се запази чиста в чантата на
мама.

iiamo контакти:
Име: Био Идея БГ ООД
email: office@bioideabg.com
tel.: 0889 889 015
website: www.iiamo.bg

За iiamo:
iiamo е датска продуктова линия, носител на множество награди, без Бисфенол А
(BPA), фталати, парабени и други вредни химикали, проектирана от един от
водещите индустриални дизайнери в света Карим Рашид и представена публично
за първи път през 2009г. Философията е за лесен живот, а името е вдъхновено от
италианската дума “andiamo”, което в превод означава „Хайде да тръгваме!“
Знаейки всичко за забързаното ежедневие на родителите, екипът, който стои зад
iiamo разви продуктова линия, която предлага по-малко планиране и повече
приключения. „Хайде да тръгваме!“
iiamo бебешки бутилки и аксесоари:
Име

цвят/ размер

ППЦ* с вкл. 20 % ДДС

Бебешки бутилки:
iiamo home (класическа бебешка бутилка)

4 цвята

25,95 лева

4 цвята

39,95 лева

4 цвята

42,95 лева

опаковка)

прозрачен

11,95 лева

iiamo flow (биберон, 3 броя в опаковка)

3 размера

19,95 лева

iiamo drink (накрайник за пиене)

3 цвята

iiamo go бебешка бутилка (2в1) с
полипропиленова (РР) нагревателна камера
iiamo go бебешка бутилка (2в1) с нагревателна
камера от неръждаема стомана

Аксесоари:
iiamo warm (нагревателна капсула, 5 броя в

9,95 лева

iiamo peace (биберон залъгалка, 2 броя в
опаковка)

3 цвята/ 2 размера

19,95 лева

5 цвята

19,95 лева

iiamo string + peace (биберон залъгалка с държач
и кутийка/протектор)

ППЦ* - препоръчителна продажна цена

