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GRYZAK SENSORYCZNY DYSKI
NIEBIESKI ŻÓŁTY 3M+ / BIOSERIE
Cena

39,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

4897031721143

Opis produktu

GRYZAK SENSORYCZNY DYSKI NIEBIESKI
ŻÓŁTY/ BIOSERIE
Stan: Nowy
Bioserie Interlocking Disks & Teether - Blue & Yellow to gryzak sensoryczny w formie połączonych dysków Montessori.
Wykonany w 100% z przetworzonych cukrów roślinnych.
Wiek
Wymiary: 8,5 x 6 x 6 cm
Typ gryzaka: gryzak twardy
Produkt Hipoalergiczny
Produkt Kompostowalny
Wykonany w 100% z roślin

Jedyny gryzak posiadający certyfikat 100% roślinnego pochodzenia

Nowe spojrzenie na klasyczną zabawkę Montessori dla Niemowląt czyli gryzak sensoryczny w formie połączonych
dysków Montessori.
Rozmiar dysków jest idealnie dopasowany do małych dłoni, aby usprawniać chwytanie.
Kształt i faktura dysków została tak wyprofilowana aby pobudzać zmysł dotyku oraz ciekawość Maluszka.
Kontrastujące kolory w połączeniu z dwoma różnymi teksturami do odkrycia.
Polecany do terapii logopedycznej w późniejszym wieku.
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Najbezpieczniejsze gryzaki twarde jakie Maluszek będzie kiedykolwiek mieć i jeden problem mniej do zmartwień dla rodziców,
gdy Szkrab włoży je do ust!
Produkty Bioserie są w 100% naturalne i w 100% ECO.
Przy produkcji tych gryzaków nie użyto ropy naftowej !
Cechy:
Produkt nadaje się do zabaw w wodzie lub kąpieli.
Produkt wytrzymały i trwały.
Zabawki dla dzieci wykonana w całości z BIOPLASTIKU czyli w 100% z roślin.
BIOPLASTIK do produkcji otrzymywany jest z corocznie odnawialnych zasobów roślinnych.
Stylowe ekologiczne opakowanie - idealne na prezent.
Produkt nie zawiera: BPA, PVC, ftalany, styrenów oraz metali ciężkich.
Produkt posiada certyfikat USDA o 100% pochodzeniu roślinnym.
Użytkowanie
Najlepiej myć ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego mydła.
Można myć w zmywarce na górnej półce / w górnym koszyku.
Max temperatura mycia produktu to 65o Celsjusza (149o Fahrenheita).
Zalecamy jednak ustawienie temperatury mycia na 50o Celsjusza (122o Fahrenheita) na tryb delikatny.
Produkt nie może być sterylizowany ze względu na możliwość powstania deformacji i/lub zniszczenia.
Należy pamiętać, że w miarę upływu czasu, dla wszystkich produktów, mogą pojawić się przebarwienia, zwłaszcza jeśli
zabawki są często myte w zmywarce lub wystawione na zbyt wysokich temperatury podczas mycia. Blaknięcie kolorów w
wyniku częstego mycia oraz mycia w wyższych, niż dopuszczalne temperatury wskazane przez producenta, jest zjawiskiem
naturalnym, jakkolwiek podczas tego procesu żadne szkodliwe substancje chemiczne nie są uwalniane ponieważ zabawki
BioSerie ich nie posiadają.
Wszystkie zabawki firmy Bioserie wykonywane są w 100% z roślin... tak, te niesamowite nowoczesne materiały o najwyższych
ekologicznych cechach bezpieczeństwa w użytkowaniu pozyskiwane są właśnie z roślin.
To nie są plastikowe zabawki jakie znaliśmy dotychczas!
Zabawki Bioserie wykonane zostały z ocukrów roślinnych i nie zawierają ani 1 grama ropy naftowej czyli substancji z której
wykonuje się wszystkie pozostałe plastikowe zabawki dla dzieci. Od klocków poczynając a na lalkach czy autkach kończąc.

GREEN GUARANTEE
Ponieważ zabawki Bioserie wykonane są z roślin, a nie ropy naftowej; przyczyniają się znacząco do zmniejszania emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery w trakcie produkcji w porównaniu do tradycyjnych tworzyw sztucznych.
Surowce do produkcji pochodzą z corocznie odnawialnych roślin, a nie ropy naftowej.
Zasoby roślin stosowanych przy produkcji surowców odnawiane są co roku.
Bioserie wykorzystuje specjalną mieszankę modyfikowanego PLA (kwas mlekowy), który nie zawiera żadnych dodatków
petrochemicznych dzięki czemu są całkowicie bezpieczne przez Najmłodszych Użytkowników czyli Niemowlęta..
Modyfikatory PLA zapewniają, że produkty Bioserie nie są łamliwe a zarazem są odporne na ciepło.
Badania i rozwój w dziedzinie technologii BIOPLASTIK, z którego wykonywane są produkty Bioserie, zapewnia najlepszą
możliwą jakość produktu oraz wykończenie.
Bioserie jest pierwszą marką zabawek na Świecie, która otrzymała certyfikat produktu wykonanego w 100% z roślin
Wszystkie produkty Bioserie są BIO degradowalne i można je kompostować !
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