Lžička na krmení 2x Set 4+m, Lyžička na kŕmenie 2x Set 4+m
Distributor:
DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR
DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR
CZ
MĚKKÝ POVRCH a ergonomicky tvarovaný design umožňuje stabilní držení v rukou dítěte i rodiče.
PRVNÍ LŽIČKA – krátká lžička motivuje Vaše dítě k učení díky svému širokému tvaru.
UČICÍ LŽIČKA - dlouhá lžička snadno dosáhne až na dno vyšších lahví či skleniček.
Pro bezpečnost a zdraví Vašeho dítěte: VAROVÁNÍ! Výrobek vždy používejte pod dohledem dospělé
osoby. Zkontrolujte výrobek před každým použitím a nepoužívejte, pokud výrobek nese známky
poškození či opotřebení. Nenechávejte své dítě se lžící chodit nebo běhat. Před podáváním vždy
zkontrolujte teplotu pokrmu. Před každým použitím umyjte v horké vodě a jemném mycím
prostředku. Lze mýt v myčce na nádobí, v horním koši. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu. Chraňte
před zdroji tepla a přímým slunečním zářením. Nevkládejte do rozehřáté trouby. Barviva obsažená
v jídle mohou způsobit změnu zabarvení výrobku. V souladu s normou EN 14372. Vyrobeno
z materiálu bez obsahu BPA.
SK
MÄKKÝ POVRCH a ergonomicky tvarovaný design umožňuje stabilné držanie v rukách dieťaťa i rodiča.
PRVÁ LYŽIČKA - krátka lyžička motivuje Vaše dieťa k učeniu vďaka svojmu širokému tvaru.
UČIACA LYŽIČKA - dlhá lyžička ľahko dosiahne až na dno vyšších fliaš či pohárikov.
Pre bezpečnosť a zdravie Vášho dieťaťa: VAROVANIE! Výrobok vždy používajte pod dohľadom
dospelej osoby. Skontrolujte výrobok pred každým použitím a nepoužívajte ak výrobok nesie známky
poškodenia či opotrebenia. Nenechávajte svoje dieťa s lyžičkou chodiť alebo behať. Pred podávaním
vždy skontrolujte teplotu pokrmu. Pred každým použitím umyte v horúcej vode a jemnom mycom
prostriedku. Je možné umývať v umývačke riadu, v hornom koši. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru.
Chráňte pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením. Nevkladajte do rozohriatej rúry. Farbivá
obsiahnuté v jedle môžuspôsobiť zmenu zafarbenia výrobku. V súlade s normou EN 14372. Vyrobeno
z materiálu bez obsahu BPA.

