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Canpol babies pojemniki do przechowywania pokarmu
4sztuki 180ml, 12/204
 

Cena: 16,24 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 szt.

Postać -

Producent CANPOL SP.Z O.O.SKA

Rejestracja artykuł dziecięcy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Praktyczne pojemniki umożliwiają długotrwałe przechowywanie pokarmu utrzymując jego wysoką jakość. Posiadają szczelne pokrywki,
dzięki czemu nic się z nich nie wylewa nawet gdy pojemnik jest przechylony. Można je ustawić jeden na drugim. Posiadają czytelną
skalę. Pokrywka może także pełnić funkcję podstawki - dla lepszej stablizacji przy przelewaniu płynu. Wykonane zostały z materiału
przeznaczonego do kontaktu z żywnością. W opakowaniu 4 pojemniki z pokrywkami o pojemności 180ml.

W komplecie z laktatorami elektrycznymi EasyStart oraz manualnym EasyStart znajduje się adaptor, który pasuje do pojemników, dzięki
niemu istnieje możliwość odciągania pokarmu bezpośrednio do pojemników.
Praktyczne pojemniki umożliwiają długotrwałe przechowywanie pokarmu w zamrażalniku utrzymując jego wysoką jakość.
Posiadają szczelne pokrywki, dzięki czemu nic się z nich nie wylewa, nawet gdy pojemnik jest przechylony.
Można je ustawić jeden na drugim.
Posiadają czytelną skalę, pokrywka może także pełnić funkcję podstawki - dla lepszej stabilizacji przy przelewaniu płynu.

Dodatkowe informacje:

W opakowaniu znajdują się 4 pojemniki z pokrywkami o pojemności 180ml.
Pojemniki przeznaczone są do przechowywania pokarmu w lodówce lub zamrażarce. Wykonane zostały z materiału przeznaczonego do
kontaktu z żywnością. Pojemników nie można dezynfekować, podgrzewać w mikrofali, gotować i myć w zmywarce. Można przelewać
wrzątkiem.
W komplecie z laktatorem elektrycznym EasyStart oraz manualnym EasyStart znajduje się adaptor, który pasuje do pojemników, dzięki
czemu możesz odciągać pokarm bezpośrednio do nich.
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 Jak używać:

Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj pojemnik w wodzie z delikatnym płynem, dokładnie wypłucz. Pojemników nie można
dezynfekować, podgrzewać w mikrofali, gotować i myć w zmywarce. Do mycia nie używaj silnych rysujących powierzchnię detergentów.
Pojemniki można zamrażać. Ważne! Wyrób sprawdzać przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia
– wyrzuć. Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dziecka.
Przed ściągnięciem pokarmu wieczko pojemnika oznacz datą. Dziecku podawaj zawsze najpierw tę porcję, która ma najstarszą datę.
UWAGA! Aby zachować sterylność nie dotykaj wnętrza pojemnika. Przed użyciem pojemników starannie umyj ręce. Wlej pokarm do
otwartego pojemnika. Uważaj, aby nie przekroczyć linii pojemności 160 ml. Wkręć delikatnie wieczko zamykając pojemnik.
Należy mrozić tylko świeżo odciągnięte mleko. Nie napełniaj pojemnika całkowicie. Nalewaj maksymalnie do ? jego objętości, ponieważ
pokarm po zamrożeniu zwiększy swoją objętość.
Przed podaniem wstrząśnij pojemnikiem, aby połączyły się oddzielone cząsteczki tłuszczu z pozostałą objętością mleka. Rozmrożony
pokarm nadaje się do użytku przez 24h. W tym czasie musisz go przechowywać w lodówce. Zamrożone mleko może być rozmrażane
przez całą noc w lodówce, następnie podgrzewane stopniowo w podgrzewaczu lub w gorącej wodzie. Zawsze sprawdzaj temperaturę
pokarmu przed karmieniem. Nigdy nie rozmrażaj pokarmu w kuchence mikrofalowej. W ten sposób pozbawisz go cennych wartości i
przeciwciał. W przypadku rozwarstwienia składników po rozmrożeniu pokarmu – wymieszaj go. Świeżo ściągnięty pokarm przechowuj
w temperaturze pokojowej do 4 godzin, w lodówce (+4°C) do 4 dni, w zamrażalniku (-20°C) 3-6 miesięcy.
Rozmrożony pokarm przechowuj w lodówce (+4°C) maksymalnie do 24h.
Ważne! Nie łącz świeżo ściągniętego pokarmu z rozmrożonym. Nigdy nie zamrażaj ponownie mleka wcześniej rozmrożonego. Mleko,
które nie zostało zużyte należy wyrzucić.

 Podmiot odpowiedzialny:

Canpol Sp. z o. o.
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