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Chicco, smoczek uspokajający, silikonowy, PhysioForma
Comfort 0-6m
 

Cena: 13,34 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent ARTSANA POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Artykuł dzieciecy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Smoczek PhysioForma Comfort sprzyja prawidłowemu rozwojowi jamy ustnej i uzębienia dziecka, a także wspiera fizjologiczne
oddychanie. Wyjątkowy, ergonomiczny kształt tarczki zapewnia dużo miejsca na brodę i nos dziecka.
PhysioForma Comfort to smoczek uspokajający o wyjątkowym kształcie, który wspiera prawidłowy rozwój jamy ustnej i uzębienia
dziecka, a także fizjologiczne oddychanie.
Smoczek PhysioForma Comfort wspomaga prawidłowy rozwój jamy ustnej. Sprzyja odpowiedniemu ułożeniu języka i rozkłada
równomiernie jego nacisk na podniebienie. Dzięki temu tworzy się miejsce na pierwsze ząbki. To niezwykle ważny etap w rozwoju jamy
ustnej dziecka. W przypadku nierównomiernego na podniebienie, w późniejszym czasie mogą wystąpić takie problemy z uzębieniem jak
zgryz krzyżowy, zgryz otwarty czy stłoczenie.

Kształt smoczka ma też ogromne znaczenie dla prawidłowego oddychania dziecka (przez nos). PhysioForma Comfort pozwala na
prawidłowe ułożenie języka: do góry i do przodu, przy zamkniętych ustach. W ten sposób drogi oddechowe dziecka pozostają naturalnie
otwarte, co umożliwia fizjologiczne oddychanie (przez nos). Cienka i elastyczna podstawa smoczka umożliwia swobodne zamknięcie
ust. Jakie znaczenie dla rozwoju dziecka może mieć sposób jego oddychania? Wszelkie zaburzenia w tym zakresie mogą być przyczyną
m. in. problemów z karmieniem, ze snem, a nawet infekcji dróg oddechowych i jamy ustnej.
Wielu rodziców zna ten problem: dzieci, które potrzebują często smoczka uspokajającego, narażone są na powstawanie podrażnień
wokół ust wywołanych gromadzącą się śliną. Smoczek PhysioForma Comfort posiada otwory, dzięki którym powietrze może swobodnie
przepływać, przeciwdziałając gromadzeniu się śliny. Pozostawia dużo miejsca na brodę i nosek, dzięki czemu jest niezwykle
komfortowy.
Smoczki PhysioForma posiadają praktyczne etui, w którym smoczki można sterylizować i które doskonale sprawdza się jako
opakowania podróżne.
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