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Chicco, smoczek uspokajający, silikonowy, PhysioForma Air,
16-36 m
 

Cena: 21,77 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 o wyjątkowym kształcie PhysioForma, który wspiera fizjologiczne - przez nos - oddychanie dziecka i prawidłowy rozwój jego
jamy ustnej.

PhysioForma Air to smoczek dla dzieci, który wspiera fizjologiczne oddychanie i wspomaga prawidłowy rozwój jamy ustnej i uzębienia.
Wyjątkowy kształt smoczka wspiera fizjologiczne oddychanie. Pozycja, jaką przyjmuje język podczas ssania sprawia, że drogi
oddechowe pozostają w naturalny sposób otwarte, umożliwiając dziecku prawidłowe oddychanie - przez nos. Cienka podstawa smoczka
pozwala dodatkowo na swobodne zamknięcie ust. Warto wiedzieć, że wszelkie zaburzenia w fizjologicznym oddychaniu u małych dzieci
mogą stać się przyczyną wolniejszego tempa wzrostu, drażliwości, problemów z karmieniem i ze snem, a nawet infekcji dróg
oddechowych i jamy ustnej.

Smoczek PhysioForma Air idealnie przylega do podniebienia dziecka, a jego kształt pozwala na prawidłowe ułożenie języka – do przodu i
ku górze. Dzięki temu wywierany jest stały, równomierny nacisk na podniebienie. Pod jego wpływem podniebienie rozszerza się, tworząc
miejsce na pierwsze zęby. Ma to niebagatelne znaczenie dla uzębienia dziecka w późniejszym czasie: nieprawidłowe ułożenie języka w
buzi podczas ssania smoczka może skutkować problemami takimi jak zgryz krzyżowy czy też zgryz otwarty.

PhysioForma Air wykonany jest z silikonu, który jest materiałem bezpiecznym i higienicznym. Smoczek nie odkształca się i nie
pozostawia zapachu ani smaku.
Ssanie smoczka przez dzieci może skutkować podrażnieniami na skórze wokół ust, które spowodowane są gromadzeniem się śliny.
Specjalne otwory w tarczce smoczka PhysioForma Air gwarantują odpowiednią cyrkulację powietrza, a tym samym zapobiegają takim
podrażnieniom.
Smoczek PhysioForma Air posiada ergonomiczny kształt –pozostawiając dużo miejsca na brodę i nosek dziecka, zapewnia mu
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maksimum komfortu.

 Producent:

Artsana
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