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NUK FREESTYLE smoczek uspokajający silikonowy 6-18
miesięcy 2 sztuki BOY (736.208A)
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 2 szt.

Postać smocz.

Producent BABY LAND DARIUSZ STANISZEWSKI

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisNUK FREESTYLE smoczek uspokajający silikonowy 6-18 miesięcy 2 sztuki (736.208)

Poznaj nową generację smoczków uspokajających marki NUK!Smoczek NUK Freestyle:• ulepszony anatomiczny kształt NUK –
wzorowany na kształcie brodawki sutkowej matki w czasie karmienia piersią, optymalnie dostosowuje się do jamy ustnej dziecka w
czasie ssania• cieńsza i węższa szyjka smoczka zmniejsza nacisk na szczękę i zęby• bardziej spłaszczona i gładka od spodu gumka to
przyjemne odczucie w buzi i więcej miejsca dla naturalnych ruchów ssących• szczególnie delikatny dla skóry wokół ust• nie zawiera
BPA• opakowanie może służyć również jako pudełko do przechowywania smoczków oraz do higienicznego czyszczenia w kuchence
mikrofalowej• 2 szt./pudełko, dostępny w 3 rozmiarach, 2 zestawy kolorystyczneZawsze dobry wybór!Wybierając smoczek dla swojego
dziecka, wielu rodziców pokłada zaufanie w smoczkach NUK. Zaspokajają one wrodzoną potrzebę ssania i uspokajają w bezpieczny
sposób. Kiedy dzieci aktywnie ssą smoczek, pomaga to w prawidłowym ćwiczeniu mięśni jamy ustnej i szczęki oraz wspiera zdrowy
rozwój jamy ustnej. Kształt smoczków NUK został opracowany wspólnie z ekspertami medycznymi i jest ciągle poddawany dalszej
optymalizacji. Smoczki uspokajające NUK to dobre rozwiązanie - proste i naturalne, a dzięki niemu Twoje Dziecko jest spokojne i
szczęśliwe.Smoczek NUK Freestyle jest NATURALNIE GENIALNY, bo...• zaspokaja naturalną potrzebę ssania• daje poczucie
bezpieczeństwa Maluszkowi• pomaga uspokoić się, zasnąć• kształt wzorowany jest na kształcie piersi Mamy podczas karmienia•
anatomiczny kształt korzystny jest dla rozwoju jamy ustnej dziecka

Ulepszony kształt NUKWszystkie smoczki NUK mają anatomiczny kształt, czyli taki, który jest wzorowany na brodawce sutkowej mamy
w czasie karmienia piersią. Teraz NUK jeszcze ulepszył ten oryginalny kształt, tak że jest jeszcze bardziej zbliżony do natury. Nowe
smoczki uspokajające NUK mają teraz cieńszą i węższą szyjkę, która zmniejsza nacisk na szczękę i zęby, oraz bardziej spłaszczoną
gumkę, dzięki czemu jest więcej miejsca dla naturalnych ruchów ssących języka. Wszystko to sprawia, że smoczki NUK są optymalnie
dostosowane do jamy ustnej dziecka podczas ssania oraz są szczególnie dobrze akceptowane przez dzieci.Potwierdzają to wyniki
niezależnych badań: 100% badanych ortodontów potwierdza, że smoczki NUK nie powodują zniekształcenia zębów ani wad zgryzu. 95%
dzieci akceptuje smoczki NUK, 90% matek poleciłoby nowe smoczki NUK innym mamom*, a 92% kobiet karmiących piersią
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potwierdza, że smoczki uspokajające NUK nie zakłócają karmienia piersią.*Smoczek NUK Freestyle – szczególnie delikatny dla skóry
dzieckaSmoczek NUK Freestyle to nie tylko atrakcyjne kolory i motywy, lecz także innowacyjne wzornictwo, które sprawia, że jest on
szczególnie delikatny dla skóry wokół ust. NUK Freestyle ma duże otwory wentylacyjne oraz mniejszą powierzchnię mającą styczność
ze skórą, co pozwala na większy dopływ powietrza do delikatnej skóry dziecka.* Niezależne badanie rynku (307 matek), Niemcy, 2017
r.Niezależne badanie rynku (50 położnych, 50 pediatrów, 50 ortodontów), Niemcy, 2017 r.Smoczki silikonowe NUK wykonane są z
wysokiej jakości tworzywa. Silikon jest łatwy do czyszczenia oraz szczególnie odporny na wysokie temperatury. Nie zmienia się nawet
pod wpływem bezpośredniego światła ani w kontakcie tłuszczem zawartym w pokarmie. Silikon można wygotowywać, jest wolny od
szkodliwych substancji, neutralny w zapachu i smaku, przezroczysty i ma gładką powierzchnię.

 

Prosimy o zamieszczenie informacji o preferowanym wyborze koloru, wzoru w polu "UWAGI DO ZAMÓWIENIA " w formularzu
zamówienia. W innym przypadku, produkt wysyłamy losowo.
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