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TOMMEE TIPPEE CTN Butelka Szklana 250 ml (4385)
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent TRADIX GROUP SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisTOMMEE TIPPEE CTN Butelka Szklana 250 ml (4385)uż dziś pomyśl o lepszej przyszłości dla następnego pokolenia i wybierz naszą
butelkę dla niemowląt zawierającą ekologiczną szklaną butelkę Tommee Tippee Closer to Nature. Żadne inne smoczki do butelek nie
przypominają kształtem piersi tak, jak Closer to Nature. Są miękkie, jak pierś mamy, dlatego przejście z karmienia piersią na butelkę
odbywa się bezstresowo. Nasza butelka Closer to Nature gwarantuje akceptację dziecka, a zawór antykolkowy czyni z niej najlepszy
wybór dla niemowląt. Dzięki niej karmienie staje się prostsze, zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. Szkło nadaje się do wtórnego
wykorzystania, to materiał ekologiczny, więc butelki stanowią idealny prezent dla dbających o środowisko rodziców. Zestaw zawiera
wszystko, co potrzebne, by zacząć karmić noworodka ze szklanej butelki.Główne cechy:· Ekologiczna szklana butelka dla niemowląt
pozbawiona bisfenolu A, ftalanów i toksyn.· Szklana butelka dla niemowląt ze smoczkiem przypominającym w dotyku kobiecą pierś –
aby zapewnić karmienie „prawie jak od mamy”.· Smoczek o wolnym przepływie zapewniający naturalne ssanie – ułatwia przejście z
karmienia piersią na karmienie butelką.· Wydajny zawór odpowietrzający w połączeniu ze smoczkiem o wolnym przepływie ograniczają
ilość powietrza połykanego przez dziecko i – co za tym idzie – jego dyskomfort.· Kształt ułatwiający trzymanie butelki w małych
dłoniach oraz funkcjonalna, precyzyjna podziałka.· Najwyższa odporność na plamy, łatwe mycie i sterylizacja.W opakowaniu:· 1 butelka
szklana Closer to Nature® o pojemności 250 ml· 1 smoczek o wolnym przepływie Closer to Nature®, z technologią antykolkową
easivent™· 1 nakrętka· 1 nasadka na butelkę· Instrukcj
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