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Baby Nest
Perlengkapan tidur bayi dengan motif berkilau untukmembantu buah hati 

tercinta tidur lebih nyenyak dan aman. Terbuat dari bahan kombinasi cotton 


dan microtex yang lembut, nyaman dan dingin untuk kulit sensitif bayi. 

DETAIL PRODUK :

1 Bantal

1 Nest

1 Guling

NEO KAORI NEO TADASHI NEO KEIKO

NEO SORA NEO HIMARI NEO CAROTA



Sleeping Bag
Alas tidur bayi portable yang mudah dilipat dan dibawa berpergian. Dengan desain 

unik untuk memaksimalkan kenyamanan bayi saat beristirahat. Desain sleeping 

bag yang menutupi seluruh badan bayi akan melindungi bayi dari dinginnya angin 

malam. Menopang dengan aman dan sempurna sehangat pelukan ibu. 
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NEO KAORI NEO TADASHI NEO KEIKO

NEO SORA NEO HIMARI NEO CAROTA



Baby Bedding
Bedding set gold edition terbuat dari microtex berkualitas tinggi yang aman dan 

tidak mengiritasi kulit sensitif bayi. Bahannya halus, lembut, empuk dan nyaman. 

Jadikan tempat si Kecil menghabiskan waktu terbanyak dan terpentingnya lebih 

sempurna dengan baby bedding dari Kintakun Collections. 


Terbuat dari microtex berkualitas tinggi

Menghasilkan motif foil � yang indah dan menawan

Menggunakan teknologi metallic printing

Anti bakteri & anti alergi (Telah tersertifikasi sanitized produk )

DESKRIPSI PRODUK

Comforter 75 x 100 cm Bantal Kotak 26 x 38 cm 

Bantal Mahkota 30 x 36 cm Guling 10 x 50 cm 
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Baby Sherpa Blanket
Selimut bayi dari Kintakun Collections yang membuat bayi merasa nyaman saat 

berada di dalamnya. Terdapat foil emas di bagian luar selimut yang menambah


keindahan pada produk. Selimut super lembut ini sangat cocok untuk di kamar 

bayi, kereta dorong, tummy time, dan banyak lagi.

Sangat lembut, halus dan empuk

Foil mewah dan cantik

Hangat dan nyaman digunakan

BROWN (FOIL GOLD)

BABY BLUE

(POLOS)

WHITE

(FOIL GOLD)

BROWN

(POLOS)

BABY PINK

(FOIL GOLD)

GREY

(POLOS)

BABY BLUE

(FOIL GOLD)

PINK 
(POLOS)

GREY

(FOIL GOLD)

THICK

WARM

SOFT

& FLUFFY

PLUSH

& STYLISH

COMFORTABLE



Baby Minky Dot Blanket

Baby Muslin Blanket

Selimut bayi lembut bertekstur yang dapat memberikan stimulasi syaraf motorik 

halus dan sensori pada anak. Terbuat dari 100% kain minky dot fabric yang memiliki 

tekstur lembut dan halus sehingga membuat tidur si Kecil lebih nyaman


dan hangat. 


Selimut terbaru yang terbuat dari katun muslin lembut. Bahan katun ini sangat 

cocok untuk kulit si kecil yang terkadang sensitif dengan bahan yang kasar. Selain 

itu, Baby Muslin Blanket terbukti sejuk dan menyerap keringat dengan baik. Tidur 

si Kecil akan lebih nyaman dan nyenyak dengan hadirnya selimut yang lembut.

Terbuat dari 100% Minky Dot fabric

Terbuat dari 100% Cotton

Lembut dan halus di kulit

Aman untuk kulit sensitif bayi

Tebal dan menghangatkan

Bahan sejuk dan breathable

Pilihan motif lucu dan beragam

Cocok digunakan di iklim tropis

Pilihan motif lucu dan beragam

BLUE PINK WHITE YELLOW

GREEN BLUE PINK
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Baby Needle Blanket
Selimut bayi Kintakun yang terbuat dari bahan flannel lembut yang memberikan 

kenyamanan untuk buahhati Anda. Telah bersertifikasi Oeko-Tex sehingga 

terbukti aman dari bahan kimiaberbahaya dan ramah anak. Tersedia dengan 

berbagai pilihan desain karakter yang lucu dan menarik. 

Terbuat dari bahan flanel yang lembut

Telah teruji terhadap zat berbahaya

Telah bersertifikasi Oeko-Tex International 

Terbukti aman dan ramah anak

Standard 100 Certified

Memiliki 10 varian motif lucu dan elegan

CUTIE SAILOR BEAR

BONA

ALPACA

PANDA

PENGUIN

OWL

TIGER

DEER

TEDDY



Baby Towel
Handuk mandi bayi dari Kintakun Collection yang terbuat dari 100% katun, sangat 


halus dan lembut, aman bagi kulit bayiyang sensitif, optimal untuk digunakan 

sehari – hari dengan harga yangterjangkau. Tersedia dalam 3 ukuran, yaitu 70 x 140 

cm , 33 x 72 cm , 25 x 50 cm.

PENGUIN

PLAID 32 X 72

GIRAFFE

PLAID 70 X 140

STRIPES

BONMUN SINMUN
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