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Babyono termoopakowanie + pojemnik na smoczek
GRATIS!!! (605/01)
 

Cena: 31,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Akcesoria dla dzieci

Producent BABYONO

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Opis produktu
 

Charakterystyka

Termoopakowanie wraz z pojemnikiem na smoczek, to idealny zestaw zarówno na codzienne spacery mamy i maluszka, jak
również na dłuższe wyjazdy. Ten zestaw to nowoczesny miejski styl i funkcjonalność. Oba produkty są wyposażone w wygodny
uchwyt z zapięciem, który pozwoli na przypięcie do wózka lub torebki, lub przewieszenie przez dłoń mamy, co ułatwia
przenoszenie i dostęp do zawartości.
Termoopakowanie jest miękkie, a zamknięcie na zamek błyskawiczny umożliwia szybki i łatwy dostęp do wnętrza. Opakowanie
jest dostosowane do wszystkich dostępnych na rynku butelek oraz słoiczków. Wewnętrzny materiał termoopakowania, w
zależności od potrzeb, pozwala utrzymać ciepłą lub zimną temperaturę płynu/pokarmu, poprzez znaczne spowalnianie procesu
stygnięcia/nagrzewania.

Opakowanie na smoczek, ułatwia utrzymanie smoczka w czystości. Jego ergonomiczny kształt i zapięcie sprawiają, że
opakowanie wraz ze smoczkiem mogą być przypięte w dowolnym miejscu aby zawsze być pod ręką.

TERMOOPAKOWANIE + pojemnik na smoczek GRATIS:
przydatne w domu, na spacerze oraz w podróży;
wytrzymała warstwa izolacyjna spowalnia proces stygnięcia/nagrzewania pokarmu;
łatwy i szybki dostęp do zawartości termoopakowania dzięki zamknięciu na zamek;
wygodne mocowanie do wózka / torby lub możliwość przewieszenia przez dłoń;
praktyczne opakowanie na smoczek, ułatwia utrzymanie smoczka w czystości i sprawia, że jest zawsze pod ręką
atrakcyjne wzory i kolorystyka dopasowane do toreb SO CITY!

DANE TECHNICZNE:
dostosowane do wszystkich dostępnych na rynku butelek oraz słoiczków;
wnętrze termoopakowania wypełnione wytrzymałą folią termoizolacyjną, która spowalnia proces
stygnięcia/nagrzewania płynu/pokarmu. W zależności od temperatury wyjściowej płynu/pokarmu oraz warunków
atmosferycznych utrzymuje temperaturę nawet do 4 godz. (nie zastępuje termosu)
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wymiary: wys. 22 cm, szer. 11

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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