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CANPOL Easy Start butelka antykolkowa szerokootworowa
BONJOUR 240 ml NIEBIESKA 35/232blue
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CANPOL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisCANPOL Easy Start butelka antykolkowa szerokootworowa BONJOUR 240 ml NIEBIESKA 35/232blueButelka antykolkowa Canpol
Babies EasyStart Bonjour Paris o pojemności 240 ml została zaprojektowana z myślą o niemowlętach od 3. miesiąca życia. Posiada
miękki smoczek, który został stworzony wzór kobiecej piersi, tak by ułatwiać maluszkowi naukę picia z butelki i umożliwiać karmienie
piersią i butelką. Co więcej, zastosowany w butelce antykolkowy zaworek przeciwdziała powstawaniu w pokarmie pęcherzyków
powietrza, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia kolki, nadmiernego gromadzenia się gazów i odbijania.Butelka posiada
precyzyjną i czytelną skalę oraz szeroki otwór, który ułatwia szybkie przygotowywanie pokarmu, jej napełnianie i mycie. Jej specjalnie
wyprofilowany kształt sprawia, że jest wygodna w użyciu. Wyprodukowano ją z bezpiecznych dla zdrowia materiałów pozbawionych
bisfenolu A (BPA). Jest przejrzysta i lekka. Pasuje do laktatorów Canpol Babies - ręcznego Basic oraz elektrycznych: Easy & Natural i
EasyStart, dzięki czemu umożliwia odciąganie świeżego mleka bezpośrednio do butelki i podanie go maluszkowi. Uroczy design i piękny
niebieski kolor doskonale nadają się dla chłopca.Sposób użyciaPrzed pierwszym użyciem opłucz butelkę oraz wszystkie jej
rozmontowane części i umieść je we wrzącej wodzie na 5 minut.Przed każdym użyciem umyj dokładnie butelki i wszystkie jej
elementy.Po każdym użyciu opłucz butelkę ze smoczkiem z resztek pokarmu i umyj, po czym zdezynfekuj w sterylizatorze lub wrzącej
wodzie.Przed każdym użyciem sprawdź dokładnie smoczek, rozciągając go we wszystkich kierunkach, zwłaszcza gdy maluszek ma
zęby. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub osłabienia wyrzuć i wymień na nowy.Nie dokręcaj zbyt mocno nakrętki ze
smoczkiem, ponieważ może to prowadzić do niewłaściwego odpowietrzania smoczka. Sprawdź, czy pokarm nie przecieka spod
nakrętki.Podgrzewając pokarm w kuchence mikrofalowej, butelkę musi być otwarta.
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