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LOVI TRENDS BOTANIC Butelka 120 ml od urodzenia 21/586
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CANPOL SP.Z O.O.SKA

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisWskazania:Lovi Butelka antykolkowa Botanic 0m+ 21/586 idealnie nadaje się do naprzemiennego karmienia piersią i z butelki dzieci
od pierwszych dni życia. Chroni odruch ssania dziecka i jego rytm wymuszając aktywną pracę mięśni warg i języka. Zapewnia także
prawidłową koordynację ssania, połykania i oddychania.Właściwości:Lovi Butelka antykolkowa Botanic 3m+ 21/586 jest bezpieczna dla
dziecka, które karmione jest piersią. Nie zaburza bowiem odruchu ssania i nie koliduje z karmieniem naturalnym. Wyposażona została w
profesjonalny smoczek dynamiczny zbudowany z niejednorodnych warstw silikonu. Jego końcówka wykonana jest z cienkiej warstwy
silikonu. Wydłuża się ona i kurczy w rytm ssania dziecka, mobilizując mięśnie jamy ustnej do aktywnej, wytężonej pracy. Dziecko musi
się więc natrudzić podczas pobierania pokarmu ze smoczka. Z kolei twarda, szeroka, profilowana podstawa smoczka, która wykonana
jest z grubszej warstwy silikonu, stanowi stabilne oparcie dla warg i przeciwdziała zagryzaniu podstawy smoczka. Wyprofilowany kształt
i odpowiednio dobrana przez lekarzy szerokość podstawy wymuszają ułożenie warg i sprawiają, że usta dziecka zatrzymują się zawsze
na właściwym miejscu. Smoczek posiada także system odpowietrzania SUPERvent, który przeciwdziała zasysaniu i zapadaniu się
smoczka. Eliminuje mieszanie się pokarmu z powietrzem. w efekcie zmniejszając ryzyko wystąpienia kolki u dzieci. Butelkę można
stosować jako pojemnik na pokarm. Załączony do zestawu dysk uszczelniający zamienia ją w pojemnik idealny do przechowywania i
przewożenia pokarmu. Natomiast dołączony kubek do pojenia ma skalę i specjalny rant, który umożliwia bezpieczne podawanie mleka i
leków noworodkom i niemowlętom. Butelka zdobiona jest zgodnie z najnowszymi trendami i jest kompatybilna z laktatorami
LOVI.Opakowanie:butelka LOVI - 120 mldynamiczny smoczek LOVI – 0m+ minielastyczny dysk uszczelniającynakrętkakubek do pojenia
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