
5 Brand Pakaian Anak Asal Eropa yang Pastinya akan Membuat Si Kecil Tampak lebih 

Menggemaskan 

Saat seorang anak lahir kedua, kebahagiaan adalah hal pertama yang akan dirasakan oleh setiap orang 

tua. Kehadiran mereka ibarat penyempurna dalam keluarga. Tak mengherankan, setiap orang tua selalu 

berusaha memberikan yang terbaik untuk putra putri mereka. Bahkan pastinya bunda juga melakukan hal 

yang serupa. Tidak hanya memberi kasih sayang, fasilitas yang diberikan juga selalu berakar pada 

keinginan untuk memberikan yang terbaik. Itulah kenapa tak sedikit orang tua yang rela membelikan 

pakaian anak berharga mahal demi memanjakan sang buah hati. 

Apakah bunda juga tertarik untuk memanjakan si kecil dengan pakaian branded asal Eropa? Jika 

demikian, 5 brand pakaian anak asal Eropa ini pastinya akan memberi knowledge baru untuk para 

bunda. 

1. Mini Rodini 

Brand pakaian anak asal Swedia ini memiliki konsep yang unik. Mini Rodini memadukan antara fashion 

style orang dewasa dengan anak-anak. Dua konsep yang saling berseberangan namun sukses disatukan 

oleh brand yang satu ini. Dengan pakaian hasil karya Mini Rodini, si kecil akan tampak seperti orang 

dewasa mini yang tentu saja membuat semua orang yang melihatnya merasa gemas. 

2. Maan Kids 

Anak-anak memang menyukai warna-warna terang dan ceria. Warna-warna tersebut memberikan satu 

nuansa yang kalau bisa dikatakan, “sangat anak-anak”. Maan Kids memfasilitasi kebutuhan tersebut 

dengan sangat baik. Bright and playful adalah dua hal yang akan bunda lihat dari pakaian produksi brand 

asal Belgia ini. Tentu saja, pakaian produk Maan Kids mampu membuat si kecil terlihat selayaknya anak-

anak. 

3. Jacadi 

Para bunda yang memiliki anak perempuan pastinya akan menyukai pakaian anak hasil karya brand asal 

negeri Perancis ini. Jacadi memiliki koleksi dress anak yang penuh warna dan motif-motif menarik. Gaya 

fashion asal Perancis yang satu ini tentunya akan membuat si kecil terlihat lebih fashionabel untuk anak 

seusianya. Masih belum cukup? Jacadi masih memiliki banyak koleksi yang tentunya akan membuat 

gadis kecil Anda terlihat semakin manis. 

4. Molo 

Brand yang satu ini memiliki spesialisasi pakaian bayi. Apa yang menarik dari pakaian hasil karya brand 

asal Kopenhagen ini? Kakaktua dan kucing. Ya, itulah salah satu ciri khas dari pakaian dengan brand 

Molo. Model pakaian yang ditawarkan juga terlihat menyatu dengan usia sang anak. Yang tak kalah 

menarik lagi, pakaian yang ditawarkan juga hadir dengan kombinasi warna yang menyenangkan. 

5. Stoffenjunkie 

Ingin mengajak si kecil hangout? Bunda bisa mempertimbangkan hasil karya brand asal Belanda ini. 

Mereka memiliki koleksi pakaian anak yang membiarkan si kecil untuk tampil seperti yang seharusnya, 

yakni menjadi anak-anak. Dengan warna-warna cerah dan menyenangkan, si kecil akan semakin 

mewarnai hidup para orang tua, membawa keceriaan dalam perjalanan bunda. 


