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MAM BITE & BRUSH gryzak dziąsełko 3+ miesięcy niebieski
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent MAM BABY

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Opis produktu
 

OpisMAM BABY gryzak dla niemowlątMAM Bite&Brush 3+miesięcyGryzak dla niemowląt, który uspokaja i czyściProjektanci MAM
zaprojektowali gryzak na ząbkowanie, który uspokaja, przynosi ukojenie i jednocześnie czyści pierwsze zęby. Gryzak przyśpiesza rozwój
dziecka i wspomaga prawidłowy rozwój zgryzu. Gryzak dla dzieci od trzeciego miesiąca życia.Pełni także rolę szczoteczki – miękkie
włoski czyszczą pierwsze ząbki podczas gryzienia. Gryzak jest świetnym uzupełnieniem codziennej higieny jamy ustnej.Zachęca dziecko
do aktywnej nauki oraz wspiera jego prawidłowy rozwój – zarówno zmysłów, jak i zgryzu.Gryzienie specjalnie zaprojektowanego
elementu do żucia ćwiczy mięśnie jamy ustnej.Okrągły kształt sprawia, że gryzak łatwo złapać i idealnie leży w małych dłoniach
dziecka.Jest wyjątkowo lekki dzięki czemu skutecznie wspiera rozwój koordynacji ruchowej malucha.Świetnie sprawdza się z żelem na
ząbkowanie.MAM Bite & Brush - gryzak dziąsełko pielęgnacja jamy ustnej dziecka przed i w trakcie ząbkowania jest bardzo ważna dla
zdrowia maluszka. Dlatego firma MAM stworzyła wyjątkowy gryzak „dziąsełko”, który jest przeznaczony dla dzieci powyżej 3 miesiąca
życia. Jeszcze przed pojawieniem się pierwszych ząbków gryzak koi wrażliwe dziąsła dziecka, przynosząc mu natychmiastową ulgę.
Projektanci MAM wraz z ortodontami i stomatologami zaprojektowali gryzak „dziąsełko” tak, aby był on jak najbardziej funkcjonalny, lekki
i dopasowany do małej buzi dziecka. Opisywany model posiada część z miękkimi wypustkami, na którą można nałożyć żel do dziąseł.
Jeśli dziecko ma pierwsze ząbki, wypustki gryzaka będą je delikatnie czyścić podczas żucia. Gryzak ma ładny, kolorowy design – model
„dziąsełko” dostępny jest w 3 kolorach: niebieskim, zielonym oraz różowym.Podobnie jak inne produkty MAM, gryzak został
wyprodukowany bez Bisfenolu A (BPA) – substancji, która może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci.Właściwościczyści zęby
podczas żuciamiękkie wypustki czyszczą ząbki i masują dziąsłamożna stosować z żelem do dziąsełlekki i wygodny w
trzymaniuatrakcyjny designprosty w użyciu
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