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LOVI dynamiczny silikonowy minismoczek uspokajający My
little love 0-2 m (22/847) BOY x 2 szt
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 2 szt

Postać Akcesoria dla dzieci

Producent LOVI

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Minismoczek z kolekcji "My little love" - lżejszy i ze zmniejszoną tarczką
Polecany dla noworodków i mniejszych niemowląt.
Dzięki pomniejszonej i lżejszej tarczce nowy smoczek LOVI lepiej dopasowuje się do malutkiej, niemowlęcej buzi.
Bezpieczne wsparcie dla odruchu ssania*, rozwoju mowy i zgryzu – teraz w wersji dla noworodków
Dynamiczne smoczki uspokajające LOVI zostały opracowane w wyniku badań z udziałem lekarzy i neurologopedów. Mają
symetryczny kształt inspirowany kształtem brodawki sutkowej. Szczególne rozwiązanie polegające na zastosowaniu
niejednorodnej warstwy silikonu umożliwia ssanie w indywidualnym rytmie.
Zastosowane rozwiązania powodują, że smoczek uspokajający LOVI:

nie zaburza odruchu ssania*
zapobiega odruchowi zagryzania smoczka
zapewnia swobodne oddychanie i połykanie śliny
nie zaburza prawidłowego rozwoju mowy i zgryzu* *

Szczegóły produktu:
Dynamiczna gumka - zbudowana jest z niejednorodnej warstwy silikonu, dzięki czemu rozciąga się i kurczy zgodnie z
rytmem ssania dziecka. Symetryczny kształt gumki jest inspirowany kształtem brodawki sutkowej.
Zmniejszona tarczka - profilowany kształt umożliwia dziecku swobodne oddychanie przez nos. Bezpieczny surowiec, z
którego jest wykonana, nie zawiera bisfenolu A.
Otwory w tarczce - umożliwiają swobodny przepływ powietrza i zapobiegają podrażnieniu delikatnej skóry dziecka
Kółeczko do chwytania - ułatwia chwytanie i podawanie dziecku smoczka. W wersji z białym uchwytem świeci w
ciemności, co pozwala na jego szybkie znalezienie.
Higieniczna osłonka - chroni smoczek przed zabrudzeniem.
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*) Badanie respondencyjne na podstawie ankiety specjalistycznej pod nadzorem medycznym przeprowadzonym w 2007 r. w trybie
ambulatoryjnym na grupie 607 niemowląt przy udziale lekarzy, położnych i rodziców.
* *)pod warunkiem przestrzegania zaleceń ortodontycznych i neurologopedycznych.

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