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LOVI dynamiczny smoczek uspokajający MY LITTLE LOVE
0-2 miesiąca NIEBIESKI 2 sztuki 22/847 boy
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 op. (2 szt.)

Postać -

Producent CANPOL SP.Z O.O.SKA

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisLOVI dynamiczny smoczek uspokajający MY LITTLE LOVE 0-2 miesiąca NIEBIESKI 2 sztuki 22/847 boyMinismoczek z kolekcji "My
little love" - lżejszy i ze zmniejszoną tarczką

Polecany dla noworodków i mniejszych niemowląt.

Dzięki pomniejszonej i lżejszej tarczce* nowy smoczek LOVI lepiej dopasowuje się do malutkiej, niemowlęcej buzi.* W stosunku do
standardowych smoczków uspokajających LOVI.Bezpieczne wsparcie dla odruchu ssania*, rozwoju mowy i zgryzu – teraz w wersji dla
noworodkówDynamiczne smoczki uspokajające LOVI zostały opracowane w wyniku badań z udziałem lekarzy i neurologopedów. Mają
symetryczny kształt inspirowany kształtem brodawki sutkowej. Szczególne rozwiązanie polegające na zastosowaniu niejednorodnej
warstwy silikonu umożliwia ssanie w indywidualnym rytmie.*) Badanie respondencyjne pod nadzorem medycznym w trybie
ambulatoryjnym przeprowadzone na grupie 150 niemowląt w wieku 0-18 miesięcy na terenie polskich poradni.

Bezpieczne wsparcie dla odruchu ssania*, rozwoju mowy i zgryzu – teraz w wersji dla noworodkówDynamiczne smoczki uspokajające
LOVI zostały opracowane w wyniku badań z udziałem lekarzy i neurologopedów. Mają symetryczny kształt inspirowany kształtem
brodawki sutkowej. Szczególne rozwiązanie polegające na zastosowaniu niejednorodnej warstwy silikonu umożliwia ssanie w
indywidualnym rytmie.*) Badanie respondencyjne pod nadzorem medycznym w trybie ambulatoryjnym przeprowadzone na grupie 150
niemowląt w wieku 0-18 miesięcy na terenie polskich poradni.Zastosowane rozwiązania powodują, że smoczek uspokajający LOVI:nie
zaburza odruchu ssania*zapobiega odruchowi zagryzania smoczkazapewnia swobodne oddychanie i połykanie ślinynie zaburza
prawidłowego rozwoju mowy i zgryzu*) Badanie respondencyjne pod nadzorem medycznym w trybie ambulatoryjnym przeprowadzone
na grupie 150 niemowląt w wieku 0-18 miesięcy na terenie polskich poradni.)pod warunkiem przestrzegania zaleceń ortodontycznych i
neurologopedycznych.
Szczegóły produktu: 
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Dynamiczna gumka

Zbudowana jest z niejednorodnej warstwy silikonu, dzięki czemu rozciąga się i kurczy
zgodnie z rytmem ssania dziecka. Symeryczny kształt gumki jest inspirowany
kształtem brodawki sutkowej.

 

Zmniejszona tarczka

        *w porównaniu do standardowych smoczków do uspokajania LOVI.Profilowany
kształt umożliwia dziecku swobodne oddychanie przez nos. Bezpieczny surowiec, z
którego jest wykonana, nie zawiera bisfenolu A.

 

Otwory w tarczce

Umożliwiają swobodny przepływ powietrza i zapobiegają podrażnieniu delikatnej skóry
dziecka.

 

Kółeczko do chwytania

Ułatwia chwytanie i podawanie dziecku smoczka. W wersji z białym uchwytem świeci w
ciemności, co pozwala na jego szybkie znalezienie.

 

Higieniczna osłonka

Chroni smoczek przed zabrudzeniem
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W zestawie:smoczek LOVI 2 szt.osłonka smoczka 2 szt.kapsuła do higienicznego przechowywania smoczków
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