Otulacz Swaddle UP - rozmiar M - różowy - ETAP 1 - 1.0 TOG Bamboo

cena: 90 zł
symbol: LTD-L1009228PNKM N
wiek: 3m-6m
waga dziecka: 6-8.5kg
kolor: różowy
materiał: wiskoza bambus 95%, elastan 5%
wymiary (cm): szer. 68 x wys. 0.3 x dł/gł. 52
waga produktu po rozpakowaniu: 1.5kg
waga z opakowaniem: 0.21kg
EAN: 9343443009614

Luksusowa miękkość bambusa i komfort.
Otulacz Swaddle UP ™ Bamboo jest wykonany z luksusowo miękkiej i "oddychającej" tkaniny bambusowej, którą można otulać dziecko przez cały rok.

Dlaczego ręce w górze?
Ta pozycja umożliwia Twojemu dziecku dostęp do rąk w celu samouspokojenia. Dzieci często przed zaśnięciem ssą palce lub pocierają policzki, to je wycisza.
Badania medyczne wskazują, że dzieci śpią lepiej, jeśli są zdolne do samouspokojenia.
Zatem samouspokojenie = więcej snu dla całej rodziny.

To jedyny dostępny zapinany otulacz, który pozwala Twojemu dziecku spać w pozycji z rączkami w górze. Otulacz nie wymaga skomplikowanego owijania, także
każdy może poprawnie owinąć dziecko za każdym razem, nawet w ciągu 12 sekund.
Otulacz SWADDLE UP ™ stworzony dla bezpieczniejszego, lepszego i dłuższego snu…
Potrzebujesz więcej snu? Otul swoje dziecko otulaczem Swaddle UP!
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Wykonany w 94% z wiskozy (z bambusa), 6% z elastanu (1 TOG*, rekomendowana temperatura otoczenia 20-24°C)
Ciepłe, przytulne ubranko pomaga uspokoić naturalne odruchy Moro oraz sprawia, że Twoje dziecko czuje się bezpiecznie
Masz pewność, że dziecko jest otulone przez całą noc
Zastępuje kocyk, nie ma konieczności dodatkowego przykrywania dziecka
Dopasowany, dzięki czemu nie ma ryzyka, że dziecko wsunie się pod materiał bądź nakryje sobie nim główkę
Skrzydełka zapobiegają przypadkowemu drapaniu twarzy
Zmniejsza ryzyko przypadkowego przeturlania
Genialny dwukierunkowy zamek ułatwia zmianę pieluszki
Unikatowa forma pozwala bioderkom i nóżkom zginać się naturalnie, zapewniając ich prawidłowy rozwój
Certyfikowany jako „zdrowy dla bioder” przez Międzynarodowy Instytut Dysplazji Stawów Biodrowych
Zatwierdzony przez INPAA – organizację, której celem jest opracowanie bezpieczniejszych produktów dla niemowląt oraz promowanie bezpiecznego korzystania z
towarów przez konsumentów.
Otulaczem o przepuszczalności 1.0 TOG możesz otulać dziecko cały rok
Łatwy w utrzymaniu: można prać w pralce i suszyć w suszarce bębnowej

Ważne
Zaprzestań otulania otulaczem Swaddle UP™ Etap 1, gdy tylko dziecko usiłuje przewracać się na brzuszek. Od tego momentu zaleca się otulacz Swaddle UP™
50/50 Etap 2.

*TOG – jednostka przepuszczalności termicznej materiału.
*Wiek, wzrost i waga dziecka są przybliżone. Jeżeli chcesz uzyskać idealne dopasowanie, wybierz rozmiar zgodnie z wagą dziecka, a nie jego wzrostem czy wiekiem.
Przeczytaj więcej o produktach marki Love To Dream na stronie => www.mamawformie.pl

