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Lovi 360°
Kubek został specjalnie zaprojektowany, aby towarzyszyć rozwojowi Twojego
dziecka, pomagając mu w wyzbywaniu się nawyków picia przy pomocy ustnika.
Ułatwia przyzwyczajenie się do naturalnego sposobu picia, tym samym
wspomaga jego szybszy rozwój. Unikalna konstrukcja zaworka umożliwia łatwe
picie napojów z każdego miejsca wokół krawędzi kubka, a system uszczelniania
jest łatwy do umycia. Korzystanie z niego nie sprawia żadnej trudności, dlatego
polecany jest dla dzieci w każdym wieku, szczególnie dla tych, które nie muszą,
bądź nie chcą już pić z butelki/kubka treningowego.
Instrukcja mycia.
Przeczytaj poniższą instrukcję przed użyciem, zachowaj ją ponieważ zawiera
ważne informacje. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj kubek
w cieplej wodzie z mydłem dla dzieci, dokładnie wypłucz. Unikaj szorstkich,
rysujących powierzchnię narzędzi. Zakrętkę wypłucz w ciepłej wodzie. Dla
dokładniejszego oczyszczenia zakrętki, zaleca się rozmontowanie zaworka
w sposób zaprezentowany na obrazku. Nie przeciskaj żadnych przedmiotów
przez otwory w zaworku; nie rozciągaj uszczelki, ponieważ może ona ulec
rozszczelnieniu. Nie gotuj. Nie wyparzaj. Nie stosować w kuchenkach
mikrofalowych. Nie zaleca się mycia kubka w zmywarce.
Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka. Ostrzeżenie!
Wyrób sprawdź przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak
zniszczenia lub zużycia - wyrzuć. Kubek utrzymuj w czystości. Gęste płyny, np.
zawiesiny z drobinami owoców, mogą zatkać zaworek. Zawsze używać wyrobu
pod nadzorem dorosłych. Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed
karmieniem. Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.
Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla
dziecka.
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„SteriTouch® posiada naturalne antybakteryjne właściwości srebra, co pozwala
na zredukowanie ilości zachorowań powodowanych przez mikroorganizmy.
Niezależne testy laboratoryjne wykazały, że SteriTouch® może redukować ilość
bakterii takich jak e.coli i gronkowiec złocisty, aż o 99,99% w ciągu 24 godzin.
SteriTouch® nie zastąpi standardowych zabiegów czyszczących, jednak
zapewni zwiększoną ochronę pomiędzy okresami mycia.”
Ochrona antybakteryjna SteriTouch® znajduje się wyłącznie w nakrętce
z zaworkiem.
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