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Zapf Creation 700600 Baby Annabell
Cena :
369,00 zł
Nr katalogowy : ZC.BABYBORN.700600
Producent : Baby Annabell
Dostępność : Dostępny - wysyłka 24h!
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji

ZAPF 700600
BABY ANNABELL - MÓJ WYJĄTKOWY DZIEŃ!

Numer katalogowy: 700600
Wiek: 3+
Stan: nowe - oryginalnie zapakowane
Lalka Annabell właśnie obchodzi urodziny!
Baby Annabell reaguje na dotyk i ruch oraz posiada 8 realistycznych funkcji. To wyjątkowy dzień dla Annabell, więc jest gotowa świętować w swoim ślicznym stroju!
Specjalny zestaw zawiera strój imprezowy z czapeczką i sweterkiem.
Udekoruj babeczki, a następnie zaserwuj je gościom na talerzykach!
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Lalka może:
• Pić prawdziwą wodę ze swej butelki. Porusza przy tym ustami oraz otwiera i zamyka oczka. Po napiciu się, Baby Annabell będzie miała “odbicia”, jeśli się ją popuka po plecach. Jeśli
plecy te nie zostaną popukane wystarczająco lub wcale wtedy, gdy Baby Annabell® płacze, wtedy nie będzie jej się wcale odbijać i po pięciu płaczach będzie wydawała z siebie znów
niemowlęce gaworzenie.
• Ssać swój smoczek. Porusza swymi ustami, otwiera i zamyka oczka oraz wydaje z siebie odgłosy ssania smoczka, aby znów mówić w swym niemowlęcym języku. Może się też
zdarzyć, że również po trzecim podaniu smoczka Baby Annabell® zacznie płakać.
Aby ją uspokoić można ją popukać po plecach, pogłaskać po policzku lub ponownie podać smoczek lub butelkę. Po podaniu butelki prosimy pogłaskać ją po plecach, aby mogło się jej
znów odbijać.Następnie, znów zacznie gaworzyć w swym niemowlęcym języku.
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W pozycji wyprostowanej zostać pogłaskana po policzku. Następnie, lalka będzie albo wzdychać, albo się śmiać.

• Spać. W tym celu należy ją ukołysać na rękach do snu. Baby Annabell® należy w tym celu położyć całkowicie poziomo. Podczas kołysania na rękach
będzie ona wzdychać, ziewać lub nawet płakać. Jeśli płacze należy ją pogłaskać po policzku. Wtedy będzie ziewać i natychmiast zaśnie.
• Podczas gdy śpi należy pogłaskać ją po policzku. Wtedy uspokoi się, będzie wzdychać i spać dalej.
• Znów wybudzona ze snu, przy czym podnieść ją należy do pozycji wyprostowanej. Może tak się stać, że będzie się śmiać lub płakać. Jeśli Baby Annabell®
płacze, wtedy można ją popukać po plecach lub pogłaskać po policzku. Jeśli poda się Baby Annabell® smoczek podczas snu, wtedy będzie zawsze płakać.
Aby ją uspokoić, można ją albo podnieść i pogłaskać po plecach lub w pozycji leżącej delikatnie pogłaskać po policzku.
• W pozycji wyprostowanej zostać popukana po plecach. Będzie ona wtedy zawsze wzdychać zadowolona.
Śliczna, lalka z niebieskimi oczami jest bardzo lekka. Z łatwością przeniosą i przytulą ją nawet małe dziewczynki
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