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Canpol babies butelka szeroka antykolkowa 240ml PP
EasyStart BONJOUR PARIS, 35/232_blu
 

Cena: 16,62 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CANPOL SP. Z O.O.

Rejestracja Artykuł dzieciecy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Butelka antykolkowa EasyStart Bonjour Paris stworzona została z myślą o najmłodszych dzieciach. Gwarantuje łatwy start w karmieniu i
umożliwia łączenie karmienia piersią i butelką. Jej miękki smoczek - kształtem zbliżony do kształtu piersi mamy, ułatwia dziecku
akceptację butelki, a skuteczny zaworek antykolkowy zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza w pokarmie i tym samym
redukuje ryzyko powstawania kolek, bólów brzuszka, nadmiernego odbijania i gromadzenia się gazów. Butelkę wyróżnia też oryginalny
design. Dostępna jest w dwóch uroczych wzorach, dla chłopca i dziewczynki.
Butelka EasyStart Bonjour Paris wykonana została z bezpiecznego, wolnego od BPA materiału. Jest lekka, przejrzysta, a specjalnie
wyprofilowany kształt zapewnia wygodę w użytkowaniu. Posiada czytelną i precyzyjną skalę, która umożliwia szybkie przygotowanie
pokarmu, a szeroki otwór ułatwia utrzymanie higieny butelki i smoczka. Jest kompatybilna z laktatorami Canpol babies, dzięki temu
odciągnięty pokarm możesz od razu podać maluszkowi. Pojemność 240ml.

Miękki smoczek- ułatwia akceptację butelki przez dziecko.
Skuteczny zaworek antykolkowy zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza w pokarmie, redukuje kolkę, nadmierne odbijanie i
gromadzenie gazów.
Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką, kształt zbliżony do kształtu piersi.
Szeroki otwór ułatwia przygotowywanie pokarmu i mycie butelki.
Czytelna i precyzyjna skala, umożliwia szybkie przygotowanie pokarmu.
Butelka z bezpiecznego, nowoczesnego materiału jest lekka i przejrzysta.
Kompatybilna z laktatorami Canpol babies.

 Dodatkowe informacje:
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Butelka pasuje do laktatora elektrycznego Easy&Natural, laktatora elektrycznego EasyStart i laktatora ręcznego Basic. Możliwość
bezpośredniego odciągania pokarmu do butelki ułatwia bezpieczne karmienie dziecka świeżo odciągniętym mlekiem mamy. Dostępna w
kilku wariantach kolorystycznych.
Butelkę można dezynfekować i podgrzewać w mikrofali (butelka musi być otwarta). Nie należy jej myć w zmywarce, wyparzać i gotować.
Soki owocowe lub herbatki mogą pozostawiać na butelce/ smoczku osad lub przebarwienia, co nie zmienia jej właściwości.
Butelka została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej.
UWAGA! Marka Canpol babies rekomenduje karmienie piersią jako najzdrowszą formę podawania pokarmu. Zaleca rozpoczęcie
podawania pokarmu w formie alternatywnej, wyłącznie po konsultacji z lekarzem, położną bądź farmaceutą, gdy karmienie piersią jest
niemożliwe lub niewystarczające.

 Jak używać:

Przed pierwszym użyciem rozmontowane części butelki oraz smoczek wyczyść i umieść na 5 minut we wrzącej wodzie. Czyść przed
każdym użyciem. Gotowanie dłuższe od zalecanego oraz twarda woda mogą powodować powstawanie osadu. Po użyciu butelkę ze
smoczkiem oczyść z resztek pokarmu, wypłucz, umyj, a następnie zdezynfekuj w sterylizatorze lub wrzącej wodzie. Nie zalecamy mycia
butelki i smoczka w zmywarce, gdyż detergenty lub środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu. Do czyszczenia nie
używaj środków antybakteryjnych. Sprawdź przed każdym użyciem i rozciągnij smoczek we wszystkich kierunkach. Szczególnie
dokładnie sprawdź smoczek, gdy dziecko ma zęby. Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub osłabienia. Nie dokręcaj
nakrętki ze smoczkiem zbyt mocno, ponieważ smoczek może nie odpowietrzać się właściwie. Sprawdź czy pokarm nie przecieka spod
nakrętki. Nie dziurkuj i nie powiększaj otworów smoczka, może to spowodować jego zniszczenie. Jeżeli podgrzewasz pokarm w
kuchence mikrofalowej, pamiętaj, że butelka musi być otwarta. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ogrzewania w kuchence
mikrofalowej. Zawsze zamieszaj ogrzewany pokarm w celu równego rozkładu temperatury i przed podaniem sprawdź temperaturę. Nie
zostawiaj smoczka do karmienia w miejscu nasłonecznionym lub gorącym oraz w środkach dezynfekujących („roztwór sterylizacyjny”)
na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować osłabienie smoczka. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę zalecamy
wymianę smoczka na nowy maksymalnie co 2 miesiące. Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka.

 Podmiot odpowiedzialny:

Canpol Sp. z o. o.
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