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Kubek trenigowy Reflo - niebieski
 

Cena: 46,00 pln

Opis słownikowy

Producent Reflo

Opis produktu
 

Kubek treningowy Reflo jest produktem ułatwiającym codzienne funkcjonowanie i przyjmowanie płynów zarówno przez dzieci, jak i
osoby starsze lub z rożnymi schorzeniami np. po udarze mózgu czy z chorobą Parkinsona. Dzięki opatentowanej konstrukcji kubka i
umieszczanej wewnątrz plastikowej wkładce zapobiega nagłemu wylaniu znajdującego się z nim płynu, co ułatwia opiekę nad osobami z
dysfunkcjami ruchowymi, czy chorobami ośrodkowego układu nerwowego.

Wkładka reguluje ilość wypływającego płynu niezależnie od stopnia nachylenia kubka z tego względu jest on odpowiedni do użytku przez
osoby w pozycji leżącej lub półleżącej np. osoby starsze czy pacjentów szpitali.

Ponadto gdy napój pity jest na zewnątrz np. w lecie podczas pikniku lub spędzania czasu na świeżym powietrzu wkładka chroni
zawartość kubka przed dostaniem się do jego środka owadów lub insektów.

Produkt znajduje zastosowanie wśród dzieci uczących się samodzielnego picia (od 6 miesiąca życia), czy też u osób dorosłych,
starszych i chorych, np. w trakcie rekonwalescencji i powrotu do zdrowia, przy ponownej nauce picia i połykania. W przypadku dzieci,
kubek może z powodzeniem zastąpić kubki niekapki i tym samym zmniejszyć ryzyko powstawania wad zgryzu, gdyż jest neutralny dla
zgryzu dziecka. Polecany jest przez ortodontów i logopedów.

 

 

Właściwości:
- z opatentowaną wkładką regulującą strumień napoju
- lekki i poręczny
- bez szczelin i zakamarków

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- bez BPA i ftalanów
- można go myć w zmywarce

Sposób użycia:
Do kubka wlać ok. 170 ml dowolnego napoju - nie wlewać gęstych musów, napojów z zagęstnikami, jogurtów.
W kubku umieścić wkładkę Reflo uchwytem do góry i lekko ją docisnąć tak aby nie wypadła.
W celu usunięcia wkładki lekko ją przekręcić i wyciągnąć pociągając za uchwyt.

Kolor: niebieski

Pojemność: 175 ml
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