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NUK HAPPY KIDS lateksowy smoczek uspokajający 18-36
miesięcy Classic 2 sztuki pudełko BOY (737.820A)
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 2 szt.

Postać -

Producent BABY LAND DARIUSZ STANISZEWSKI

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisNUK HAPPY KIDS lateksowy smoczek uspokajający 18-36 miesięcy Classic 2 sztuki pudełko (737.820)

ulepszony anatomiczny kształt NUK – wzorowany na kształcie brodawki sutkowej matki w czasie karmienia piersią, optymalnie
dostosowuje się do jamy ustnej dziecka w czasie ssaniacieńsza i węższa szyjka smoczka zmniejsza nacisk na szczękę i zębybardziej
spłaszczona i gładka od spodu gumka to przyjemne odczucie w buzi i więcej miejsca dla naturalnych ruchów ssącychdostępny w 3
rozmiarach, mix kolorów2 szt./pudełko lub 1 szt./blisteropakowanie (pudełko - 2 szt.) może służyć również jako pudełko do
przechowywania smoczków oraz do higienicznego czyszczenia w kuchence mikrofalowejUlepszony kształt smoczków NUKWszystkie
smoczki NUK od początku miały 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 potwierdza, że smoczki
uspokajające NUK nie zakłócają karmienia piersią.*Smoczki NUK Classic – kolorowe i wesołe motywyŻywe i kolorowe motywy
smoczków NUK Classic wnoszą wiele radości w życie Twojego dziecka. Te klasyczne smoczki NUK mają wytrzymały uchwyt z wysokiej
jakości polipropylenu, który jest łatwy do uchwycenia dla małych rączek.Smoczki lateksowe NUK są wykonane z naturalnego lateksu -
wysokiej jakości surowca otrzymywanego z drzew kauczukodajnych, który jest wyjątkowo trwały, elastyczny i niezwykle odporny na
rozerwanie. To naturalne tworzywo jest ciepłe, miękkie i podobne do piersi matki. Lateks nie elektryzuje się ani nie przyciąga kurzu.
Można go również utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.Wszystkie smoczki uspokajające NUK posiadają system
odpowietrzania NUK Air System. Powietrze wydostaje się ze smoczka, co sprawia, że pozostaje on miękki i zachowuje swój kształt.
Pomaga to zapobiegać deformacji szczęki.Wielofunkcyjne opakowanie (2 szt.) – rozwiązanie przyjazne dla środowiskaZamiast
wyrzucać opakowanie po smoczkach, teraz można je wykorzystać również do innych celów. Pudełko po zestawie 2 sztuk smoczków
może służyć również jako pudełko do przechowywania smoczków, aby się nie zgubiły lub zabrudziły, np. w czasie spaceru. Po nalaniu

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/nuk-happy-kids-lateksowy-smoczek-uspokajajacy18-36-miesiecy-classic-2-sztuki-pudelko-737-820.html
https://aptekazawiszy.pl/nuk-happy-kids-lateksowy-smoczek-uspokajajacy18-36-miesiecy-classic-2-sztuki-pudelko-737-820.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

wody pudełka można także używać do higienicznego czyszczenia smoczków w kuchence mikrofalowej.* Niezależne badanie rynku (307
matek), Niemcy, 2017 r.Niezależne badanie rynku (50 ortodontów), Niemcy, 2017 r.

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