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Lansinoh mOmma, butelka szklana ze smoczkiem
NaturalWave, średni przepływ, 240 ml
 

Cena: 42,06 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SENSIMED

Rejestracja Artykuł dzieciecy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Szklana Butelka Lansinoh mOmma ze smoczkiem Natural Wave®
Nowa, szklana butelka do karmienia Lansinoh, jest łatwiejsza do mycia i sterylizacji i w 100% przyjazna dla środowiska naturalnego.
Wyposażona w NaturalWave® który został zaprojektowany z myślą o utrwaleniu u dziecka dobrych wzorców nabytych podczas
karmienia piersią.
Zaleca się wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia dziecka. Mleko matki jest idealnym pokarmem na noworodków
i niemowląt. Zawiera wszystkie niezbędne składniki, konieczne do prawidłowego rozwoju. Zawiera przeciwciała, które pomagają chronić
dziecko przed chorobami wieku dziecięcego, takimi jak biegunka czy zapalenie płuc, które uważa się za dwie najczęstsze przyczyny
zgonów niemowląt na świecie. Mleko matki jest łatwo dostępne, darmowe i pomaga zapewnić niemowlętom właściwe odżywienie.

Cechy produktu:

Dłużej utrzymuje temperaturę pokarmu
  Wykonana z pełni przetwarzalnego, wysokiej jakości szkła borokrzemianowego,
  Trwała i odporna na zmiany temperatury
  Łatwa do mycia i sterylizacji
  W 100% przyjazna dla środowiska naturalnego
  W 100% biodegradowalna
  Kompatybilna z pozostałymi akcesoriami Lansinoh

Aby osiągać cele związane z karmieniem piersią, możesz odciągać swój cenny pokarm z piersi i przechowywać go tak, aby był dostępny
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zawsze gdy jest potrzebny – nawet jeśli jesteś daleko lub jeśli twój partner chce nakarmić wasze maleństwo.
Zaleca się, aby przed wprowadzeniem butelki poświęcić od sześciu do ośmiu tygodni, stabilizując regularność karmienie piersią. Dobrym
pomysłem jest również omówienie tego wariantu z położną lub doradcą laktacyjnym, którzy podpowiedzą Ci, kiedy najlepiej wprowadzić
butelkę, ponieważ zależy to od twojej indywidualnej sytuacji. Ważne jest również, abyś była pewna, że twoje dziecko wróci do piersi po
Twoim powrocie, a kluczową sprawą w tej kwestii jest wybór właściwego produktu do podawania pokarmu matczynego.
Szklana butelka do karmienia mOmma ze smoczkiem NaturalWave® została zaprojektowana tak, aby Twój maluch mógł cieszyć się
mlekiem matki nawet gdy jesteście z dala od siebie. W oparciu o ponad 50-letnie badania, smoczek NaturalWave® wspiera naturalny
rytm ssania dziecka, sprzyjający prawidłowemu rozwojowi narządów jamy ustnej.
Szeroko zakrojone badania wykazały, że rytm ssania dziecka bardzo różni się od rytmu występującego u osób dorosłych i obejmuje trzy
kluczowe etapy. Są to: początkowe uchwycenie (piersi lub smoczka), zassanie, perystaltyczny ruch języka (w którym język dziecka
porusza się falowo) i połykanie. Bardzo ważne, aby dziecko utrwalało perystaltyczny ruch języka, ponieważ sprzyja to naturalnemu
rozwojowi jamy ustnej i żuchwy.
Dlaczego szkło? Szkło jest najbardziej bezpiecznym i neutralnym w składzie materiałem wykorzystywanym do produkcji butelek
przeznaczonych dla niemowląt. Szklana butelka jest łatwa do czyszczenia i sterylizacji i pozwala na dłuższe utrzymanie pożądanej
temperatury podawanego pokarmu. Szklana butelka do karmienia Lansinoh wykonana jest ze specjalnego rodzaju materiału zwanego
szkłem borokrzemianowym. Szkło borokrzemianowe jest mniej gęste, bardziej odporne na wysokie temperatury i często używane w
laboratoriach. Jest także bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ jest w 100% ekologiczny i w 100% nadaje się do recyklingu.

 Szczegóły:

Pojedyncze opakowanie zawiera butelkę 160 ml/5 oz lub 240 ml/8 oz
  Bez dodatku BPA oraz BPS
  W zestawie smoczek do karmienia NaturalWave®

Producent:

Lansinoh
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