Kubek niekapek z uchwytami - Kwiat

cena: 32,90 pln
symbol: NB22060
wiek: 6m+
wymiary (cm): szer. 13 x wys. 12.6 x dł/gł. 8.3
waga produktu po rozpakowaniu: 0.114kg
waga z opakowaniem: 0.133kg
EAN: 0048526220601

Kubek niekapek z silikonowym ustnikiem i uchwytami 210 ml - Kwiat
●
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jednoczęściowy wbudowany zaworek
zmienny przepływ, z możliwością wyboru wolnego, średniego lub szybkiego przepływu
łatwy do trzymania, odpowiedni dla małych rączek dziecka

Vari-Flo - Zmienny przepływ pozwala dziecku kontrolować szybkość wypływania płynu. Wbudowany zaworek eliminuje konieczność mycia dodatkowych części.
Wyposażony w uchwyty i ustnik idealny dla brzdąca, który powoli odchodzi od picia z butelki. Nowoczesna konstrukcja kubka zapobiega rozlewaniu i wyciekaniu cieczy.
Skonstruowany tak, aby ułatwić utrzymanie i picie. Zaprojektowany z myślą o dwojgu – mamie i dziecku, jest idealny dla dzieci podejmujących pierwsze próby picia z
kubeczka. Dla malucha przejście od butelki do kubka będzie łatwiejsze, dzięki miękkiemu silikonowemu ustnikowi i wyjątkowemu kształtowi. Wygodne uchwyty są
odpowiednie dla małych rączek dziecka i zapewniają pewne utrzymanie kubka. W etapie przejściowym podczas karmienia dziecka – od butelki do kubka – dzięki
specjalnym zaworom Nûby i konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu. Ustnik „nie kapek” wykonany jest z miękkiego silikonu. Jest łatwy do stosowania, mycia,

montowania i umożliwia naturalny rozwój podniebienia miękkiego i ząbków dziecka. Picie z kubeczka jest łatwe a specjalnie zaprojektowany zaworek otwiera się przy
minimalnym ciśnieniu i nie jest konieczne długotrwałe zasysanie, które może być niekorzystne dla wychodzących ząbków i podniebienia miękkiego. Ustnik - miękki,
silikonowy jest unikalnie skonstruowany, aby zapobiegać wyciekaniu i kapaniu płynu.

Cechy:
System No-Spill™
Zapobiega wyciekom i zmniejsza przecieki
Wbudowany zawór
Eliminuje dodatkowe elementy do mycia
Łatwy do trzymania kształt
Ułatwia dziecku wygodne trzymanie butelki
PRODUKTY NUBY:
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zaprojektowane dla wygody dzieci i komfortu rodziców
posiadają innowacyjne rozwiązania
zostały dokładnie przebadane przez ekspertów Wydziałów Medycznych Uniwersytetów
są bardzo wysokiej jakości i zapewniają bezpieczeństwo dzieciom
nie emitują zapachu, nie zawierają ftalanów, fenolu, winylu i innych szkodliwych dla zdrowia substancji
wyróżniają się estetyką wykonania i nowoczesnym designem
dystrybuowane do ponad 155 krajów świata
rekomendowane przez specjalistów i pediatrów
zdobyły wiele prestiżowych nagród

