2x Zásobník 100ml, 2x Zásobník 100ml
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, SK
CZ
Použití a údržba
Chytrá nádobka Twistshake je perfektní na výlety! V jednotlivých odděleních můžete skladovat
kojeneckou výživu, ovoce a svačinky. Svou velikostí se snadno vejde do každé tašky. Sešroubujte si
dohromady několik nádobek pro pokrytí potřeby jídel na celý den. Pro zaručení hygienického použití
by nádobky měly být sterilizovány ve vroucí vodě po dobu pěti minut před prvním použitím. Výrobek
lze mýt v myčce a ohřívat v mikrovlnné troubě. Nádobka je vyrobena z polypropylenu bez BPA. V
souladu s normou EN 14350.
Pro zachování bezpečnosti a zdraví vašeho dítěte: VAROVÁNÍ!
Vždy používejte výrobek pod dohledem dospělé osoby. Všechny komponenty, které právě
nepoužíváte, uchovávejte mimo dosah dětí. Před podáváním vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
Před použitím vždy výrobek zkontrolujte a zahoďte při prvních známkách poškození či opotřebení.
Před prvním použitím vložte na 5 minut do vroucí vody pro zaručení hygienického použití. Omyjte
před každým použitím. Lze mýt v myčce. Barviva obsažená v potravinách mohou způsobit změnu
zabarvení výrobku.
SK
Použitie a údržba
Nádobka Twistshake je perfektná na výlety! V jednotlivých oddeleniach môžete skladovať dojčenskú
výživu, ovocie a desiaty. Svojou veľkosťou sa ľahko vojde do každej tašky. Priskrutkujte si dohromady
niekoľko nádobiek pre pokrytie potreby jedál na celý deň. Pre zaručenie hygienického použitia by
nádobky mali byť sterilizované vo vriacej vode po dobu piatich minút pred prvým použitím. Výrobok
je možné umývať v umývačke riadu a ohrievať v mikrovlnnej rúre. Nádobka je vyrobená
z polypropylénu bez BPA. V súlade s normou EN 14350.
Pre zachovanie bezpečnosti a zdravievášho dieťaťa: VAROVANIE!
Vždy používajte výrobok pod dohľadom dospelej osoby. Všetky komponenty, ktoré práve
nepoužívate, uchovávajte mimo dosahu detí. Pred podávaním vždy skontrolujte teplotu pokrmu.
Pred použitím vždy výrobok skontrolujte a zahoďte pri prvých známkach poškodenia či opotrebenia.
Pred prvým použitím vložte na 5 minút do vriacej vody pre zaručenie hygienického použitia. Umyte
pred každým použitím. Je možné umývať v umývačke riadu.Farbivá obsiahnuté v potravinách môžu
spôsobiť zmenu zafarbenia výrobku.

