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CANPOL But.niem.250 ml.wesoł zwier 11/841
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Producent CANPOL

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Canpol, butelka wąskootworowa, 250 ml

Opis
Dekorowana butelka z wąskim otworem Canpol wytworzona jest z nowoczesnego surowca - Tritanu, który jest wolny od BPA (bisfenolu
A). Butelka jest bezpieczna i trwała. Czytelna skala ułatwia odmierzenie właściwej porcji pokarmu. Standardowo wyposażona w
silikonowy, okrągły smoczek antykolkowy, o szybkim przepływie (przeznaczony dla dzieci powyżej pierwszego roku życia). Butelki
Canpol należy wygotować przez 5 minut tylko przed pierwszym użyciem. Przed każdym kolejnym użyciem, dla zachowania
wystarczającej higieny, wystarczy je dokładnie umyć, wypłukać i polać wrzątkiem.

Kod producenta: 11/841
Nie zawiera bisfenolu A (0% BPA)
Butelkę można używać w kuchence mikrofalowej
Nie nadaje się do mycia w zmywarce
Zawartość opakowania
Dekorowana butelka Canpol o pojemności 250 ml - 1 szt.
Silikonowy smoczek o szybkim przepływie, dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia - 1 szt.
Przeznaczenie produktu
Do karmienia dzieci powyżej 1 roku życia.

Charakterystyka produktu
Dekorowana butelka wąskootworowa marki Canpol babies:

Jest wykonana z innowacyjnego surowca - Tritanu,
Jest trwała, bezpieczna, wygodna, o czytelnej skali,
Całkowicie wolna od bisfenolu A,
Wyposażona w antykolkowy, silikonowy smoczek o szybkim przepływie,
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 Butelkę można używać w kuchence mikrofalowej,
Nie nadaje się do mycia w zmywarce.
Stosowanie produktu
Podawać dziecku pokarm w czystej butelce ze smoczkiem. Po umyciu butelkę można dezynfekować przez polewanie wrzątkiem.

Uwagi i środki ostrożności
Kolor i wzór dobierany jest losowo.

UWAGA: Marka Canpol babies rekomenduje karmienie piersią jako najzdrowszą formę podawania pokarmu. Zaleca rozpoczęcie
podawania pokarmu w formie alternatywnej, wyłącznie po konsultacji z lekarzem, położną lub farmaceutą, gdy karmienie piersią jest
niemożliwe lub niewystarczające.

Producent
CANPOL
Puławska 430
Warszawa

 

Galeria
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