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BIBI SWISS HAPPINESS NEW BORN smoczek
ORTODONTYCZNY 0-2 miesiąca ZIELONY
 

Cena: 15,93 PLN

Opis słownikowy

Producent IAMED

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaBIBI SWISS HAPPINESS NEW BORN smoczek ORTODONTYCZNY 0-2 miesiąca ZIELONY

* najlepszy szwajcarski smoczek z serii i HAPPINEES gwarantuje najwyższą jakość dla twojego dziecka,

* bardzo mała końcówka i niewielka objętość smoczka przeznaczona dla noworodków,                                  

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

* lekka i idealnie wyprofilowana tarcza ErgoComfort zapewnia optymalne dopasowanie do buzi dziecka,nie powoduje podrażnień i
jednocześnie nie przysłania noska,                                                                      

* smoczek posiada SensoPearls® - perły sensoryczne, naśladujące gruczoły wokół piersi(Montgomerego), dzięki którym podczas
ssania dziecko doznaje przyjemnego i znajomego uczucia,           

* silikonowa końcówka smoczka wyróżnia się niewyczuwalnym dla dziecka zabawnym symbolem, pozwalającym rozpoznać rozmiar
smoczka,                                                                                           

*  smoczek posiada osłonkę, która chroni go przed zabrudzeniem, by w każdej chwili był gotowy do użycia,                                                     
                                                                                           

*  pastelowykolor podkreśla wyjątkowość twojego dziecka,

*  wolne od bisfenolu-a, -s, siarki oraz żywic ftalowych,

*  przeznaczony dla dzieci w wieku od 0-2 miesiący.
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GWARANCJA JAKOŚCINajlepszy szwajcarski smoczek z serii HAPPINESS gwarantuje najwyższą jakość 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

Skład

Dostępny w 3 rozmiarach 

 

PRODUCENT

SMOBI A.HULOK Ł.MUSIK SP.J.ul. Beskidzka 11a42-600 Tarnowskie Górytel. 32 725 74 45Wyłączny importer szwajcarskich produktów

bibi na terenie Polski.
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