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Smoczek Uspokajający Hevea BIBS
PUDROWY RÓŻ M 6M+
Cena

29,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

5713795020126

Opis produktu
Smoczek uspokajający Hevea Blush M 6m+
Kolor: smoczek BIBS pudrowy róż
Wiek:
Rozmiar: M
Ilość w zestawie: 1 szt.
Produkt Anty Alergiczny

Prostota i elegancja czyli klasyka w stylu retro to charakterystyka duńskich smoczków BIBS.
Smoczek uspokajający w rozmiarze M z organicznego kauczuku naturalnego odpowiedni dla Niemowląt od 6 do 12 m-ca życia.
Kauczuk jest obecnie najczęściej wybieranym przez Mamy materiałem z którego produkowane są smoczki dla dzieci.
Smoczki BIBS są wytrzymałe, miękkie i elastyczne, dzięki czemu dziecko przy odpowiedniej wentylacji podczas ssania czuje
jakby ssało pierś Mamy.
Osłonka została wyprofilowana tak aby nie dotykać do ust i brody Maluszka zapobiegając tym samym zaczerwienieniom,
krostkom, wykwitom, wyprzeniom bakteryjnym czy poważniejszym zakażeniom skóry.
Osłona dodatkowo posiada otworki dzięki czemu Maluszek łatwo oddycha trzymając smoczek w buzi.
Każdy z elementów smoczka został zaprojektowany przy współpracy z neonantologami, dzięki temu uzyskano pełną
ergonomię anatomiczną odpowiednią dla danego wieku rozwojowego Maluszka.
Smoczki uspokająjące wykonane z organicznego kauczuku mogą być stosowane u dzieci od pierwszego dnia życia.
Właściwości uspokajających smoczków BIBS wykonanych z organicznego kauczuku
100% bezpieczne
100% organiczny
nie zawiera BPA 0%
nie zawiera PVC 0%
nie zawiera ftalanów 0%
Made in Denmark
Dlaczego warto wybrać smoczek z organicznego kauczuku hevea ?
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Organiczny kauczuk hevea jest w 100% naturalnym materiałem, a dzięki temu nietoksyczny i nie powoduje alergii.
Bardzo niewiele dzieci jest uczulonych na naturalny kauczuk hevea, jakkolwiek przy pierwszym zastosowaniu należy zwrócić
szczególną uwagę na wszelkie możliwe reakcje alergiczne i w przypadku ich wystąpienia zamienić smoczek na smoczek z
silikonu medycznego.
INFORMACJE
Produkt wykonany jest z naturalnego kauczuku organicznego pozyskiwanego z drzew Hevea.
Produkt jest naturalny i nie zawiera ropopochodnych toksyn np. BPA. Spełnia wymogi europejskie (EU) No. 321/2011.
Produkt wykonano wDanii
SKŁAD
Smoczek: 100% naturalny kauczuk Hevea
Osłonka: polipropylen (PP)
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Przed pierwszym użyciem należy umyć produkt a następnie zalać wrzątkiem na 5 min. a następnie wyciągnąć i
pozostawić do wystudzenia.
Przed każdym użyciem należy umyć smoczek w wodzie z mydłem i pozostawić do wyschnięcia.
Produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce
Produkt nie nadaje się do sterylizacji w mikrofalówce
Smoczek należy wymieniać co 30 do 60 dni ze względów bezpieczeństwa i higieny.
OSTRZEŻENIE
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA TWOJEGO DZIECKA
Produkt może być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej
Nigdy nie pozostawiaj smoczka w miejscu nasłonecznienia (bezpośredniej propagacji słonecznej), bezpośredniego
ciepła lub w płynach lub urządzenia dezynfekujących dłużej niż jest to wskazane (w opisie płynu lub urządzenia),
ponieważ może to skutkować osłabieniem smoczka a w skrajnych przypadkach jego zniszczeniem.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan smoczka, przekrzywiając go w każdym możliwym kierunku.
Należy wyrzucić w przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub osłabienia materiału..
Bardzo niewiele dzieci jest uczulonych na naturalny kauczuk hevea, jakkolwiek przy pierwszym zastosowaniu należy
zwrócić szczególną uwagę na wszelkie możliwe reakcje alergiczne i w przypadku ich wystąpienia zamienić smoczek na
smoczek z silikonu medycznego.
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