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Canpol babies smoczek silikonowy symetryczny NEON LOVE
6-18 m (22/653) x 2 szt (niebieskie)
 

Cena: 15,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 szt

Postać Akcesoria dla dzieci

Producent CANPOL BABIES

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Rekomendowany przez specjalistów jako pierwszy smoczek Twojego Maluszka.*
Smoczki Light Touch stworzono by zapewnić maksymalny komfort najmłodszym dzieciom. Ich wyjątkowo miękka silikonowa
gumka wymaga mniej wysiłku podczas ssania, a lekka, profilowana tarczka nie obciąża zgryzu i gwarantuje swobodne
oddychanie, co według specjalistów ma istotny wpływ na prawidłowy rozwój jamy ustnej dziecka.* *
Wygodny uchwyt smoczka pozwala na przymocowanie łańcuszka i ułatwia podanie go dziecku.
Smoczki Light touch z łatwością utrzymasz w czystości, dzięki nowoczesnemu etui, które może służyć do przechowywania, ale
też do szybkiej i wygodnej dezynfekcji w kuchence mikrofalowej. Wystarczy odrobina wody i 2 minuty by zapewnić smoczkom
higieniczną czystość.
Smoczki Light touch dostępne są w kilku wyjątkowych, inspirowanych najnowszymi trendami kolekcjach i różnych rozmiarach –
rosną razem z Twoim Maluszkiem.

W opinii 93% neurologopedów* * lekka tarczka ma istotny wpływ na rozwój jamy ustnej dziecka. Smoczek Light touch
jest wyjątkowo lekki, dzięki czemu nie obciąża zgryzu.
Light touch – wyjątkowo lekki smoczek, polecany jako pierwszy smoczek dla dziecka przez 88% neurologopedów*!
Wyjątkowo miękka silikonowa gumka wymaga mniej wysiłku podczas ssania,dzięki czemu szybko przynosi ukojenie.
Smoczek wykonany z bezpiecznego, w 100% hipoalergicznego silikonu, jest trwały i odporny na odkształcenia.
Specjalnie wyprofilowany kształt pod noskiem dla swobodnego oddychania.
Nowoczesne etui do szybkiej i wygodnej sterylizacji w kuchence mikrofalowej - wystarczą 2 minuty i odrobina wody, by
zapewnić smoczkom higieniczną czystość.

* 88% neurologopedów poleca smoczki Light touch jako pierwszy smoczek dla dziecka. Na podstawie badania ankietowego, które firma Canpol
zrealizowała na próbie 25 neurologopedów w 2020r.
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* * W opinii 93% neurologopedów, którzy wzięli udział w badaniu smoczka, lekka tarczka ma istotny wpływ na rozwój jamy ustnej dziecka. Na
podstawie badania ankietowego, które firma Canpol zrealizowała na próbie 25 neurologopedów w 2020r.

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