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Tommee Tippee butelka 260 ml
 

Cena: 24,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Akcesoria dla dzieci

Producent TOMMEE TIPPEE

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Opis produktu
 

Zaprojektowany we współpracy z ekspertami od karmienia piersią, rewolucyjny smoczek antykolkowy Closer to Nature®
easivent™ naśladuje naturalną elastyczność, delikatność i ruchy matczynej piersi, co sprawia, że łączenie karmienia piersią i
butelką jest prostsze niż kiedykolwiek dotąd. Unikalny kształt smoczka pobudza u niemowlęcia instynktowny odruch ssania,
dzięki czemu łączenie obu sposobów karmienia staje się całkowicie naturalne. Kształt butelki pozwala przyjąć najbardziej
naturalną pozycję do karmienia, umożliwiając 3 sposoby jej trzymania: za zwężoną część, wygodnie mieszczącą się w dłoni; za
szerszą część, podobnie jak zwykłą butelkę o szerokiej szyjce, albo za podstawę butelki. Dzięki temu karmienie jest wygodne
zarówno dla mamy, jak i dla dziecka.
Z serią Closer to Nature® karmienie butelką staje się wyjątkowo proste. Produkty Closer to Nature® do karmienia butelką to
doskonały wybór dla każdego dziecka. Unikalny, wyjątkowo szeroki smoczek naśladuje matczyną pierś, a jego giętkość i
elastyczność zapewniają doznania zbliżone do karmienia piersią - co sprawia, że karmienie butelką jest jeszcze prostsze.

Cechy produktu

Smoczek zaprojektowany tak, aby naśladował naturalną elastyczność, delikatność i ruchy matczynej piersi.
Wyjątkowo czuły zaworek antykolkowy.
Miękki, naturalny smoczek silikonowy o wolnym przepływie.
Butelka wygodna do trzymania.
Nie zawiera bisfenolu A (BPA).

W opakowaniu

1 butelka Closer to Nature® o pojemności 260 ml, z technologią antykolkową easivent™, niezawierająca bisfenolu A (BPA)
1 smoczek o wolnym przepływie Closer to Nature®, z technologią antykolkową easivent™
1 nakrętka
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1 nasadka na butelkę
instrukcja

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