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Chicco, smoczek uspokajający, silikonowy, Physio Air,
różowy, 0-6 miesięcy, 2 sztuki
 

Cena: 24,60 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 2 szt.

Postać -

Producent ARTSANA POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Artykuł dzieciecy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Smoczek dla dzieci PhysioForma Air wspiera fizjologiczne oddychanie (przez nos) i prawidłowy rozwój jamy ustnej. Ma ergonomiczną
tarczkę wyposażoną w otwory, które zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza.

Smoczki uspokajające dla dzieci PhysioForma Air zostały zaprojektowane z myślą o tym, by wspomagać fizjologiczne oddychanie i
wspierać prawidłowy rozwój jamy ustnej dziecka.
Smoczek dla dzieci PhysioForma Air wspiera prawidłowy rozwój jamy ustnej dziecka. Kształt główki smoczka stymuluje naturalne
ułożenie języka i rozkłada równomiernie nacisk na podniebienie, które w naturalny sposób się rozszerza. W ten sposób tworzy się
miejsce na pierwsze zęby. To ważny etap w rozwoju uzębienia dziecka. Nieprawidłowe ułożenie języka w jamie ustnej może być
przyczyną wad zgryzu w późniejszym czasie.

Kształt smoczka PhysioForma Air ma również znaczenie dla prawidłowego oddychania dziecka. Język ułożony jest do góry i do przodu,
przy zamkniętych ustach, pozostawiając otwarte drogi oddechowe. W ten sposób kształt PhysioForma wspiera fizjologiczne oddychanie
dziecka (przez nos), które jest istotne dla prawidłowego rozwoju malucha.
PhysioForma Air to smoczki, których kształt jest idealnie dopasowany do buzi dziecka. Specjalny kształt tarczki zapewnia wystarczająco
dużo miejsca na brodę i nos. W tarczce znajdują się otwory, przez które swobodnie przepływa powietrze, zapobiegając gromadzeniu się
śliny, a co za tym idzie – powstawaniu podrażnień na delikatnej skórze dziecka.
Smoczki silikonowe PhysioForma Air dostępne są wraz z wygodnym etui, w którym można sterylizować smoczek i które świetnie służy
jako opakowanie podróżne.
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