
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

Canpol babies innowacyjny kubek ze składaną rurką
silikonową 250ml, 56/517
 

Cena: 16,18 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CANPOL SP.Z O.O.SKA

Rejestracja Artykuł dzieciecy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Nowoczesny kubek z silikonową rurką zakończoną odważnikiem, umożliwiająca picie z kubka pod każdym kątem. Ruchoma część
nakrętki pozwala w łatwy i wygodny sposób schować rurkę, zapobiegając niekontrolowanemu wylaniu się napoju. Wygodne, szerokie
uchwyty ułatwiają dziecku trzymanie kubka w malutkich rączkach. Sprawdza się w podróży czy na spacerze. Przeznaczony jest dla
dzieci w wieku 6m+. Pojemność 250ml.

Rurka zakończona odważnikiem - umożliwia picie z kubka pod każdym kątem.
Chowana silikonowa rurka - ułatwia utrzymanie czystości oraz zapobiega niekontrolowanemu wylaniu się napoju.
Wygodne uchwyty - ułatwiają trzymanie kubka w małych rączkach dziecka.
Transparentny - umożliwia kontrolowanie ilości płynów w kubku.
Dostępne wymienne rurki 56/303.

Dodatkowe informacje:

Kubek przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6m+. Pojemność 250ml.
Kubek można myć w zmywarce (max. 60°C) i podgrzewać w kuchence mikrofalowej (bez ustnika i pokrywki). Nie należy go
dezynfekować ani wyparzać. Można przelewać wrzątkiem.

Jak używać:
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Produkt utrzymuj w czystości. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj kubek i jego elementy w ciepłej wodzie z delikatnym
środkiem myjącym, dokładnie wypłucz ciepłą wodą. Aby zdjąć pokrywkę, należy ustawić symbol kłódki na wysokości trójkąta
umieszczonego na nakrętce. Rys 1. Polej wrzątkiem. Nie gotuj. Unikaj szorstkich, rysujących powierzchnię narzędzi. Po użyciu, kubek i
rurkę oczyść z resztek napoju, wypłucz a następnie dokładnie umyj. Produkt można myć w zmywarce. Nie zaleca się mycia rurki w
zmywarce, ponieważ detergenty/środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu. Produkt można używać w kuchenkach
mikrofalowych. Jeżeli podgrzewasz napój w kuchence mikrofalowej pamiętaj, że kubek musi być otwarty. Zachowaj szczególną
ostrożność podczas ogrzewania w kuchence mikrofalowej. Zawsze zamieszaj ogrzewany napój w celu równomiernego rozkładu
temperatury i przed podaniem sprawdź temperaturę. Twarda woda, soki owocowe lub herbatki, mogą pozostawiać na rurce osad lub
przebarwienia, co nie zmienia jej właściwości. Gęste płyny (np. zawiesiny z drobinami owoców) mogą zatkać rurkę. Produkt nie jest
przeznaczony do podawania w nim gorących lub gazowanych płynów. Produktu nie należy sterylizować w sterylizatorach parowych.
Produkt sprawdź przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia - wyrzuć. Dla bezpieczeństwa i
zdrowia Twojego dziecka. Ostrzeżenie! Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych. Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może
powodować próchnicę. Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem. Ogrzewanie w kuchence mikrofalowej może
spowodować miejscowo wysoką temperaturę. Słomka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Uwaga! Produkt nie jest
zabawką. Wszystkie części produktu przechowuj w miejscu niedostępnym dla dziecka.

 Podmiot odpowiedzialny:

Canpol Sp. z o. o.
 

Galeria
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