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BIBI SWISS HAPPINESS I LOVE MAMA smoczek
ORTODONTYCZNY uspokajający 6-16 miesiąca (1sztuka)
 

Cena: 13,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent IAMED SMOBI A.HULOK Ł.MUSIK SP.J.

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBIBI SWISS HAPPINESS MAMA smoczek ORTODONTYCZNY uspokajający 6-16 miesiąca (1sztuka)

Smoczek z napisem ‘I love mama’ z kolekcji Mama/Papa.

* najlepszy szwajcarski smoczek z serii HAPPINEES  gwarantuje najwy?sz? jako?? dla
twojego dziecka,* ortodontyczny kszta?t smoczka wspomaga naturalny rozwój
zgryzu i podniebienia,                               nie zaburza odruchu ssania,a dodatkowe
wg??bienie w silikonowej ko?cówce sprawia, ?e j?zyk ma wi?cej miejsca,  * lekka i
idealnie wyprofilowana tarcza ErgoComfort zapewnia optymalne dopasowanie do
buzi dziecka,nie powoduje podra?nie? i jednocze?nie nie przys?ania
noska,                                                                                 

* smoczek posiada SensoPearls® - per?y sensoryczne, na?laduj?ce gruczo?y
wokó? piersi (Montgomerego), dzi?ki którym podczas ssania dziecko doznaje
przyjemnego i znajomego uczucia,           * silikonowa ko?cówka smoczka wyró?nia
si? niewyczuwalnym dla dziecka zabawnym symbolem pozwalaj?cym rozpozna?
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rozmiar smoczka,                                                                                            

*  smoczek posiada os?onk?, która chroni go przed zabrudzeniem, by w ka?dej chwili
by? gotowy do u?ycia,                                                                                                       
                                             *niepowtarzalny wzór podkre?la wyj?tkowo?? twojego
dziecka,*  ekologiczne i naturalne barwniki w nadrukach zastosowane w trosce o
zdrowie                                   i bezpiecze?stwo twojego dziecka,*  wolne od bisfenolu-
a, -s, siarki oraz ?ywic ftalowych,*  dost?pne w 3. rozmiarach, 

GWARANCJA JAKO?CINajlepszy szwajcarski smoczek z serii HAPPINESS
gwarantuje najwy?sz? jako?? dla twojego dziecka.

UNIKALNY KSZTAŁTOrtodontyczny kształt smoczka wspomaga naturalny rozwój zgryzu i
podniebienia, nie zaburza odruchu ssania, a dodatkowe wgłębienie w silikonowej końcówce
sprawia, że język ma więcej miejsca.

TARCZA SMOCZKALekka i idealnie wyprofilowana tarcza ErgoComfort zapewnia optymalne
dopasowanie do buzi dziecka,nie powoduje podrażnień i jednocześnie nie przysłania noska.

SENSOPEARLSSmoczek posiada SensoPearls® – perły sensoryczne, naśladujące gruczoły
wokół piersi (Montgomerego), dzięki którym podczas ssania dziecko doznaje przyjemnego i
znajomego uczucia.

KOŃCÓWKASilikonowa końcówka smoczka wyróżnia się niewyczuwalnym dla dziecka
zabawnym symbolem pozwalającym rozpoznać rozmiar smoczka.KOŃCÓWKASilikonowa
końcówka smoczka wyróżnia się niewyczuwalnym dla dziecka zabawnym symbolem
pozwalającym rozpoznać rozmiar smoczka.OSŁONKA SMOCZKASmoczek posiada osłonkę,
która chroni go przed zabrudzeniem, by w każdej chwili był gotowy do
użycia.WZORNICTWONiepowtarzalny wzór podkreśla wyjątkowość twojego
dziecka.BARWNIKIEkologiczne i naturalne barwniki w nadrukach zastosowane w trosce o
zdrowie i bezpieczeństwo twojego dziecka.WOLNE OD DODATKÓWWolne od bisfenolu-a, -s,
siarki oraz żywic ftalowych.

 

Sposób użycia

SkładnikiDostępny w 3 rozmiarach:

ProducentSMOBI A.HULOK Ł.MUSIK SP.J.ul. Beskidzka 11a42-600 Tarnowskie Górytel. 32 725 74 45Wyłączny importer szwajcarskich
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produktów bibi na terenie Polski.
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