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NUK FIRST CHOICE+ smoczek silikonowy 6-18 miesięcy
rozmiar XL do kaszek 1 sztuka (759.995)
 

Cena: 10,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent BABY LAND DARIUSZ STANISZEWSKI

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisNUK FIRST CHOICE+ Smoczek silikonowy 6-18 miesięcy rozmiar "XL" do kaszek 1 sztuka (759.995)naturalny kształt dostosowany
do szczęki dziecka - wzorowany na kształcie brodawki sutkowej matki w czasie karmieniawyjątkowo miękki smoczek - dziecko czuje się
tak, jakby ssało pierśulepszony system odpowietrzania - pomaga zapobiegać kolcepasuje do wszystkich butelek NUK First Choice, First
Choice+ oraz do pojemnika NUK na mleko matkidostępny w rozmiarze 1 (S, M, L) oraz 2 (S, M, L, XL)Najbardziej naturalny smoczek dla
Twojego dzieckaOd wielu lat butelki NUK First Choice są najczęściej wybierane ze względu na to, że karmienie nimi jest jak najbardziej
zbliżone do karmienia piersią. Nowe smoczki NUK First Choice+ są jednak jeszcze bardziej zbliżone do natury - aby dziecko czuło się tak,
jakby ssało pierś mamy i aby zapewnić zdrowy rozwój szczęki dziecka.Naturalny i dostosowany do szczękiSpecjalny kształt NUK
przypomina kształt brodawki sutkowej matki podczas karmienia piersią. Sprawia to, że zostaje wystarczająco dużo wolnego miejsca dla
ruchów ssących języka i szczęki.Tak miękki jak pierśNowa miękka strefa sprawia, że smoczek do butelki jeszcze lepiej dopasowuje się
do podniebienia, co sprawia, że dziecko czuje sie tak, jakby ssało pierś.Pomaga zapobiegać kolceUlepszony system odpowietrzania
zapewnia swobodny wypływ pokarmu, dzięki czemu dziecko może ssać bez połykania powietrza.Testowane w szpitalachDzięki
swojemu szczególnie naturalnemu kształtowi smoczki NUK First Choice+ są bardzo dobrze akceptowane przez dzieci. Są zatem
doskonałe, kiedy chce się łączyć karmienie piersią z karmieniem butelką.** Potwierdzone w badaniach klinicznych: Moral et al. BMC
Paediatrics 2010, 10:6.
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