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Canpol babies pojemnik na mleko w proszku biały, 56/014
 

Cena: 10,47 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CANPOL SP.Z O.O.SKA

Rejestracja Artykuł dzieciecy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Pojemnik służy do wygodnego przechowywania mleka w proszku. Posiada trzy niezależne komory, dzięki czemu można odmierzyć trzy
porcje mleka w proszku, aby przygotować posiłek dla dziecka. Pojemnik sprawdzi się zarówno w domu jak i w podróży. Idealny także do
przechowywania przekąsek dla dziecka. Pojemność każdej komory to 90ml- łącznie 270ml.

Wygodny i praktyczny - przydatny zarówno w podróży, jak i na spacerze.
Szczelne i wygodne zamknięcie - zabezpiecza pokarm oraz pozwala na przesypanie pokarmu bezpośrednio do butelki.
3 komory o pojemności 90 ml(razem 270 ml).
Idealny także do przechowywania przekąsek dla maluszka.

Dodatkowe informacje:

Produkt dostępny w kilku wariantach kolorystycznych.
W opakowaniu 1 sztuka.
Produkt wolny od BPA. Produktu nie należy myć w zmywarce.

 Jak używać:

W celu przygotowania posiłku przesuń pokrywę tak, aby otwór znalazł się nad odpowiednią komorą i po otwarciu przesyp porcję mleka
do butelki z przegotowaną i uprzednio podgrzaną do odpowiedniej temperatury wodą. Szczególnie polecany dla mam karmiących
dziecko mlekiem modyfikowanym. UWAGA! W pojemniku nie należy transportować płynów. Pojemnik utrzymuj w czystości. Przed
pierwszym i każdym kolejnym użyciem myj wszystkie rozmontowane części (pojemnik, pokrywka) w ciepłej wodzie z delikatnym
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środkiem myjącym, dokładnie wypłucz, polewaj wrzątkiem. Unikaj szorstkich, rysujących powierzchnię narzędzi. Nie gotuj. Nie sterylizuj.
Produktu nie należy myć w zmywarce. Wyrób sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia
- wyrzucić. Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Wszystkie części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dziecka. Zachowaj
instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje. Numer serii podany na opakowaniu.

 Podmiot odpowiedzialny:

Canpol Sp. z o. o.
 

Galeria
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