Dane aktualne na dzień: 25-09-2022 05:01

Link do produktu: https://www.calineczka.pl/nanas-manners-zestaw-3-lyzeczki-4m-kolorowe-p-48173.html

Nana's Manners zestaw 3 łyżeczki
4m+ kolorowe
Cena

49,00 zł

Kod EAN

5060531880408

Opis produktu
Nana's Manners - Etap 1 - Odkrywanie
Zestaw 3 łyżeczek na początek rozszerzania diety.
Przeznaczone dla dzieci, które po raz pierwszy będą odkrywać nowe smaki, potrawy, konsystencję.
Długa, wygodna do chwycenia rączka ułatwia nabieranie i podawanie pokarmu. Miękka, bezpieczna
łyżeczka zaprojektowana tak, aby podać odpowiednią ilość pokarmu dla buzi małego dziecka. Antypoślizgowe
wykończenie dla większego komfortu użytkowania.
Dzięki specjalnej konstrukcji pozwalają dziecku na samodzielne zbieranie pokarmu i wzmacniają okrężne mięśnie ust
dziecka. Miska łyżeczki jest wzmocniona od środka, dzięki czemu dziecko opiera wargi na twardej części. Gdyby jednak
maluch odsunął buzię zanim łyżeczka trafi do ust, będzie mieć kontakt z silikonem - jest to bardzo ważne przy ząbkujących
maluchach, które mają spuchnięte dziąsła.
W opakowaniu znajdują się 3 sztuki.
długa, wygodna rączka ułatwia nabieranie pokarmu
bezpieczna konstrukcja, dzięki dodatkowemu wzmocnieniu wytrzymałym nylonem
antypoślizgowe wypustki
dolna część łyżeczki pokryta silikonem medycznym przeznaczonym do kontaktu z żywnością
lekka dzięki zewnętrznej warstwie wykonanej z nowej generacji struktury plastiku
wszystkie komponenty tworzące łyżeczki przeszły międzynarodowe badania niezależnych instytutów takich jak
m.in. Intertek oraz posiadają certyfikaty potwierdzające nietoksyczność, obojętność względem żywności,
bezpieczeństwo użytkowania.
miejsce oparcia warg dziecka podczas zbierania pokarmu z łyżeczki jest wzmocnione i twarde, zgodnie z
zaleceniami logopedów
BEZ BPA, BEZ FTALANÓW, NIETOKSYCZNE, MOŻNA MYĆ W ZMYWARCE
Opracowane w Wielkiej Brytanii przez pedagoga.
Mothe&Baby Awards 2022 Silver - Najlepsze produkty do rozszerzania diety
Zwycięzca w plebiscycie Progressive Preschool Awards 2021
W 2020 Nana's Manners zdobyło nagrody w Junior Design Awards oraz Mother&Baby Awards
Pierwsze miejsce i złoto w Made for Mums Awards 2019
... i wiele wiele innych niezmiennie od 2016 roku!
Wykonane z najwyższej jakości silikonu medycznego i plastiku najnowszej generacji dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
Ostrzeżenia: Używać pod nadzorem dorosłych, w razie jakichkolwiek uszkodzeń, wyrzuć produkt. Zawsze sprawdzaj
temperaturę jedzenia przed podaniem dziecku. Przed pierwszym użyciem umyj produkt. Nie gotować, nie sterylizować. Nie
wystawiać na długotrwałe działanie słońca. Nie wsadzać do mikrofalówki i piekarnika, nie zamrażać. Dbaj o bezpieczeństwo
swojego dziecka, nie pozwalaj mu biegać z łyżeczką w buzi.
Statystycznie rodzice najczęściej rozpoczynają wprowadzanie nowych smaków do diety swojego dziecka między 4, a 7
miesiącem życia. Rozpoczynaj rozszerzanie diety wtedy, kiedy Twoje dziecko będzie na to gotowe.
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