Zestaw „Szczęśliwe słoniki”
ﬁoletowo-różowy
1 sztuka, Natural
260 ml
Smoczek o wolnym wypływie
SCD628/01

Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Zestaw obejmujący butelkę, smoczek i zaczep do smoczka
Zestaw „Szczęśliwe słoniki” to świetny pomysł na prezent dla mam i ich pociech. Ten przydatny komplet
obejmuje jedną butelkę Natural, dwa smoczki i zaczep do smoczka.
Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi
Bardziej wygodne i satysfakcjonujące karmienie dziecka
Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed zapadaniem się
Odprowadzanie powietrza z dala od brzuszka dziecka
Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką
Łatwe i pewne trzymanie w dowolnej pozycji
Ergonomiczny kształt zapewnia maksymalny komfort

Zestaw „Szczęśliwe słoniki” ﬁoletowo-różowy

SCD628/01

Zalety

Dane techniczne

Naturalne przysysanie

Zaawansowana nakładka antykolkowa

Materiał
Butelka: Bez bisfenolu A*, Polipropylen
Smoczek: Bez bisfenolu A*, Silikon
Zawartość zestawu
Butelka dla niemowląt: 1 szt.
Smoczek: 2 szt.
Zaczep do smoczka: 1 szt.

Szeroki smoczek przypominający kształtem
pierś pozwala dziecku w naturalny sposób
przyssać się i ułatwia łączenie karmienia
piersią i butelką.

Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza
dyskomfort i częstotliwość występowania kolki,
odprowadzając powietrze do butelki zamiast
do brzuszka dziecka.

Wyjątkowe płatki zapewniające wygodę

Ergonomiczny kształt

Butelka
Materiał: Bez bisfenolu A*
Wykończenie
Projekt butelki: Ergonomiczny kształt, Szeroka
szyjka
Łatwość użytkowania
Używanie butelki: Wygodne trzymanie, Łatwe
składanie, Łatwe czyszczenie
Etapy rozwoju
Etap: 0–12 miesięcy

Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka
zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka
zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi
bardziej wygodny sposób karmienia.

Dzięki wyjątkowemu kształtowi butelkę można
łatwo chwycić i skierować w dowolną stronę,
co zapewnia maksymalną wygodę nawet
malutkim rączkom dziecka.

Funkcje
Przysysanie: Łatwe łączenie karmienia
piersią i butelką, Naturalne przysysanie
Smoczek: Bardzo miękki i elastyczny smoczek,
Wyjątkowe płatki zapewniające wygodę
Zaworek antykolkowy: Zaawansowany system
zapobiegania kolkom
Właściwości
Możliwość sterylizacji
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