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Dynamiczny smoczek
uspokajający dla dziecka 0-3
miesięcy 2 sztuki smoczków Lovi
22/905 Harmony Boy
Cena

29,30 zł

Kod EAN

5901691853805

Producent

Lovi by canpol

Opis produktu
Dynamiczny smoczek uspokajający LOVI to godny zaufania towarzysz dziecka - stworzony przez lekarzy, by wspierać zdrowy
odruch ssania. Został zaprojektowany przez tych samych specjalistów neurologopedów, co dynamiczny smoczek do karmienia
LOVI "Aktywne ssanie".

Dynamiczność i unikalna budowa sprawiają, że smoczek do uspokajania LOVI:
zapobiega odruchowi kąsania smoczka
zapewnia swobodne oddychanie i połykanie śliny
nie zaburza zdrowego rozwoju mowy i zgryzu
W skład zestawu wchodzą:
smoczek Lovi 2 sztuki
osłonka smoczka 2 sztuki
kapsuła do higienicznego przechowywania smoczków
Masz pytania? Napisz calineczka@calineczka.pl lub zadzwoń 022-6100399
Produkt ten kupisz w tej samej cenie w naszych sklepach w Warszawie na ul. Grochowskiej 178 i 180 róg ul. Garwolińskiej.

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
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Silikonowa gumka

Wykonana z silikonu, który jest neutralny smakowo i zapachowo, co jest ważne na początku, gdy dziecko jest wrażliwe na
bodźce zewnętrzne
Mała, lekka tarczka

Jest dopasowana do buzi noworodka. Profilowany kształt umożliwia dziecku swobodne oddychanie przez nos. Bezpieczny
surowiec, z którego jest wykonana, nie zawiera bisfenolu A
Nr 1 wśród smoczków uspokajających
Potwierdzone w badaniu konsumenckim przeprowadzonym na grupie 700 matek dzieci w wieku 0-24 miesiące, GfK, listopad
2018
Otwory w tarczce umożliwiają swobodny przepływ powietrza i zapobiegają podrażnieniu delikatnej skóry dziecka
Kółeczko do chwytania

Ułatwia podawanie dziecku smoczka.
Higieniczna osłonka
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Chroni smoczek przed zabrudzeniem
Informacje o produkcie:
Dynamiczny smoczek uspokajający LOVI został stworzony we współpracy z neurologopedami. Ma unikalną budowę z
niejednorodnego silikonu i symetryczny kształt inspirowany brodawką sutkową. Nie zaburza odruchu ssania i naturalnego
rozwoju mowy i zgryzu*. Gumka smoczka jest wykonana z wysokiej jakości silikonu, który jest bezpieczny dla dziecka.
* pod warunkiem przestrzegania zaleceń ortodontycznych i neurologopedycznych
nie zaburza odruchu ssania
zapobiega odruchowi zagryzania smoczka
zapewnia swobodne oddychanie i połykanie śliny
nie zaburza prawidłowego rozwoju mowy i zgryzu *) pod warunkiem przestrzegania zaleceń ortodontycznych i
neurologopedycznych
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