
Jak przebrać się za jednorożca ? 
 

Czy chcesz przebrać swoje dziecko za jednorożca?         Czy to z okazji 

specjalnego wydarzenia, takiego jak urodziny, karnawał lub Halloween, 

czy też po prostu dla zabawy na popołudnie w weekend.          Wspólnie 

odkryjemy różne stroje jednorożca, które można założyć, a także 

poznamy kilka wskazówek dotyczących makijażu. Jeśli jesteś osobą 

dorosłą, która szuka swojego wymarzonego przebrania, mamy kolekcję 

przeznaczoną dla kobiet i mężczyzn. Dlaczego tylko dzieci mają mieć 

szansę na przemianę w jednorożca?        

 

Piżama Jednorożec, aby zmienić się w magicznego konia! 

 

Twoje dziecko może mieć przyjaciół, którzy mają takie samo zamiłowanie 

do jednorożców jak ono. Nic więc dziwnego, że na przykład na przyjęciu 

urodzinowym motywem przewodnim są jednorożce. 

 

Pierwszym przebraniem, jakie możesz znaleźć, aby Twoje dziecko stało 

się idealnym jednorożcem, jest piżama jednorożec kigurumi, która 

również pełni funkcję przebrania. Jak sama nazwa wskazuje, jest to po 

prostu zestaw, który zaczyna się od głowy i schodzi do stóp. Wystarczy, 



że dziecko wsunie się w niego i zapnie. Całkiem praktyczna koncepcja, 

nie sądzisz?         

 

Ponadto piżamy z jednorożcem są dość popularne, ponieważ mają 

kaptur. Dziecko znajdzie na niej głowę jednorożca. Z wielkim magicznym 

rogiem! Nie trzeba więc dodawać nic więcej, gdy dziecko zakłada 

kombinezon. 

 

Jak można sobie wyobrazić, wybór kolorów jest bardzo duży. W 

rzeczywistości odcienie są mniej więcej takie same: między niebieskim, 

fioletowym i różowym. Celem jest przedstawienie tęczowego 

wszechświata i całej gamy jego kolorów!          Niemniej jednak harmonie 

kolorów są różne. Możesz więc spędzić długi czas z dzieckiem, oglądając 

różne stroje, które oferujemy w naszym sklepie: https://www.krolestwo-

jednorozca.pl/ 

 

Sukienka jednorożca dla małych dziewczynek, które chcą zostać księżniczkami 

 

Jeśli masz córkę, która chce być stylowa i podążać za modą na 

jednorożce, możesz wybrać sukienkę jednorożca. Sukienki te powinny 

być jednak noszone w ciepłe dni, choć niektóre z nich mają długie rękawy. 

  

W naszej kolekcji oferujemy wszystkie rodzaje sukienek jednorożca. 

Rzeczywiście, można tu znaleźć wszystkie rodzaje kolorów: od 

najbardziej krzykliwych do najprostszych - wszystko jest na miejscu! 

Innymi słowy, Twoja córeczka będzie miała czas, aby przyjrzeć się 

różnym oferowanym modelom i znaleźć ten, który najbardziej jej się 

podoba. Ponieważ wygląd księżniczki jednorożca nie może być 

improwizowany i wymaga odrobiny przygotowań. Szczególnie w wyborze 

idealnej sukni księżniczki, takiej, która będzie jeszcze bardziej elegancka 

niż suknia ślubna.           

 

Niektóre sukienki są też bardziej wyrafinowane niż inne. Dzięki temu 

Twoja córka będzie mogła być jeszcze bardziej zgodna z tematem, jeśli 

zdecyduje się na przykład na sukienkę z koroną lub skrzydłami. Ten 



model wielobarwnej sukienki jednorożca jest na przykład bardzo kolorowy 

i dość bajkowy dzięki cekinom, skrzydłom i opasce kawaii. Doskonale 

sprawdzi się na przyjęciu urodzinowym lub w karnawale. Inne modele są 

mniej ekstrawaganckie i bardziej dyskretne, jak na przykład ten srebrny 

model sukienki w kształcie jednorożca, który będzie odpowiedni na letnie 

lub wiosenne popołudnia z rodziną. 

 

Sukienka jest również dobrym kompromisem: jest dość prosta do 

założenia, a dziecko będzie mogło się w nią ubrać samodzielnie. Jest to 

również ubranie, które może założyć później, do szkoły lub po prostu na 

rodzinny posiłek, jeśli sukienka nie ma zbyt wielu falbanek. Raczej 

praktyczne, nie sądzisz?  

 

Dmuchane kostiumy jednorożca na jeszcze bardziej szalony bal przebierańców 

 

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko dobrze się bawiło na przyjęciu 

urodzinowym swojego przyjaciela jednorożca, możesz zdecydować się 

na dmuchane kostiumy jednorożca. Ale czym one dokładnie są ? Po 

prostu kostiumy, które można nadmuchać, aby Twoje dziecko mogło mieć 

najlepszy, najbardziej niesamowity kostium!       

 

Twoja córeczka lub chłopiec będą mogli wyglądać jak prawdziwy 

jednorożec, co nie jest bez znaczenia. W istocie, dzięki tego typu 

trójwymiarowym kostiumom możesz być pewien, że Twoje dziecko będzie 

szczęśliwe i spełnione. 

 

Niemniej jednak można zauważyć, że istnieją dwa rodzaje 

nadmuchiwanych kostiumów: pierwszy, w którym dziecko samo wkłada 

się do środka i pozostaje tylko nadmuchać go, jak w przypadku tego 

modelu integralnego nadmuchiwanego kostiumu jednorożca, oraz drugi, 

w którym nadmuchiwana jest tylko dolna część. W ten sposób uzyskuje 

się dość oryginalny wygląd, ponieważ wszyscy będą mieli wrażenie, że 

dziecko znajduje się na jednorożcu, tak jakby jechało na koniu.         

 



Maski i opaski jednorożca do uzupełnienia stroju kawaii! 
 

Do każdego kostiumu dziecka można dobrać maskę lub opaskę na 

głowę, aby uzyskać optymalny wygląd. Każdy znajdzie coś dla siebie: od 

prostej opaski z jednorożcem, przez wielobarwną perukę, aż po maskę 

jednorożca na głowę - wybór jest bardzo szeroki. 

 

Oczywiście wszystko zależy od gustu dziecka. Nie ma sensu zmuszać ich 

do noszenia maski, jeśli na przykład chcą tylko opaskę na głowę. Niemniej 

jednak tego typu akcesoria pozwolą Twojemu dziecku udoskonalić swój 

kostium! Na przykład, opaska na głowę będzie idealnie pasować do 

sukienki jednorożca      

 

Kilka wskazówek, jak wykonać perfekcyjny makijaż jednorożca ! 
 

Czy Twoje dziecko naprawdę nie lubi maski lub peruki? Można też 

zdecydować się na makijaż. Możesz zapoznać się z naszym artykułem 

na temat tego, jak wykonać makijaż jednorożca, ale w międzyczasie 

możesz skorzystać z kilku wskazówek, których możemy Ci udzielić: 

  

• Użyj obrazu, który już istnieje. Nie ma sensu próbować wymyślać 

koncepcji makijażu jednorożca, jeśli nie jest się ekspertem w tej 

dziedzinie. Posiadanie modelu pozwoli Ci zorientować się, jak 

rozmieścić kolory na twarzy dziecka. 

• Ważne jest również stosowanie makijażu odpowiedniego dla skóry 

dziecka. Makijaż nie powinien być swędzący i nie powinien 

przeszkadzać dziecku, gdy ma go na twarzy. 

• Aby makijaż dobrze się trzymał, nie wahaj się użyć sprayu 

utrwalającego. Dzięki temu dziecko nie będzie np. robiło makijażu 

przez całe popołudnie. 



 

Jak widać, przebranie dziecka za jednorożca jest całkiem proste. 

Potrzebne są tylko odpowiednie akcesoria i gotowe. Wybierając makijaż 

lub przebranie dla swojego dziecka, nie wahaj się zapytać go o zdanie. 

W końcu to on będzie miał na sobie strój podczas imprezy, więc równie 

dobrze może to być coś, co mu się spodoba! 
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