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Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/grzechotka-kwiatek-flower-rattle-0692-p-2526.html

Grzechotka Kwiatek - Flower
rattle - 0692
Cena brutto

13,90 zł

Cena netto

11,30 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

4655

Kod EAN

5901761127898

Producent

Milly Mally

Opis produktu
Grzechotka Kwiatek - Flower rattle – 0692
Każdy rodzic ma za zadanie wybranie właściwych zabawek rozwojowych dla Swojego dziecka. Nasza marka Milly
Mally ze swoim asortymentem sprzyja właśnie takiemu rozwojowi. Prezentujemy grzechotkę kwiatek która
pobudza ciekawości dziecka. Jest to zabawka- grzechotka- gryzak stymulująca jego zmysły co jest ważne w
początkowym etapie rozwoju dziecka. Dziecko posługując się tą zabawką dostaje bodźce, pobudzona jest
motoryka mała, czyli rozwija kontrolowane i precyzyjne ruchy łącznie z mimiką twarzy, rozwija się u
niemowlaka wrażliwość na dźwięki. Wewnątrz przezroczystego środka naszego kwiatka umieszczony jest
obracający się medalion z uśmiechniętą buźką, a na rewersie buźką lwa, co wzbudza entuzjazm malucha. Na
łodydze naszego kwiatka umieściliśmy 3 kolorowe obręcze o różnych teksturach, sprzyja nauce rozróżniania
kolorów i kształtów. Zastosowanie różnorodnych struktur na powierzchni grzechotki oraz umieszczone wewnątrz
środka kwiatka kolorowe kuleczki grzechoczą przyjemnie gdy dziecko potrząsa zabawką, co jednocześnie
powoduje odbieranie bodźców sensorycznych przez dziecko i rozwija zmysły dotyku. W dolnej części grzechotki
jest eliptyczna rączka, ćwiczy chwyt dłoni dziecka oraz umożliwia przekładanie przedmiotu z rączki do rączki.
Płatki kwiatka to typowy gryzaczek, zrobione z przyjemnego w dotyku tworzywa o różnych teksturach
sprzyjające ząbkowaniu. Łatwe do trzymania w małych rączkach.
CHARAKTERYSTYKA:
Grzechotka
gryzak
Różnorodne struktury na powierzeni grzechotki
Kolorowe kuleczki umieszczone na główce kwiatka
3 kolorowe obręcze
Wewnątrz przezroczystego środka naszego kwiatka umieszczona obracający się medalion z
uśmiechnięta buźka, a na rewersie buźką lwa
Wygodny uchwyt
Przyczepione do karty
Wiek 0+
Posiada certyfikat bezpieczeństwa
Gwarancja rok
DANE TECHNICZNE:
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Długość: 18 cm
Szerokość: 8 cm
Wysokość: 3,5 cm
Waga: 0,062 kg
WYMIARY OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:
Długość: 16 cm
Szerokość: 25 cm
Wysokość: 3,5 cm
Waga:0,064 kg
Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na
ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

