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SASZETKA WIELORAZOWA NA
POKARM, 10 SZT.
CENA:

46,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Baby Monster
Numer katalogowy: 490
Kod EAN: 5903933663135

OPIS PRZEDMIOTU
Saszetka wielorazowego użytku.
Pojemność 170 ml.
Wysokość 20 cm z korkiem, szerokość 11 cm
Ilość sztuk: 10 - oszczędzasz 15,50 zł
Łatwe w napełnianiu i myciu
Solidny zamek strunowy
Dobierz ilość do Twoich potrzeb. Sprawdź, czy nie opłaci się kupić całego zestawu.

Zobacz główne atuty:

Nasze saszetki Baby Monster mają pojemność 170 ml. Jeśli nie chcesz, nie musisz wypełniać całej i mieć przekąskę na
raz dla młodszego dziecka.
Saszetkę możesz zamrozić (zajmują mało miejsca), co oznacza, że jednorazowo przygotowujesz ich więcej, a potem
masz spokój na jakiś czas. Żeby ją podgrzać wystarczy wrzucić torebkę do ciepłej wody. Nie używaj do tego
mikrofalówki.
Pustą saszetkę wystarczy umyć i użyć ponownie.

Nie trzeba kupować dodatkowych urządzeń do napełniania.
Mając dziecko na pewno masz blender lub mikser, a to wystarczy.
Saszetkę możesz wypełnić:
jogurtem
musem ze słoiczka
domowym musem
zupą krem
puree z warzyw
smoothie
kisielem lub budyniem
kosmetykami na czas wyjazdu
sosami czy dressingami
czymś "specjalnym" i zabrać zamiast piersiówki. Na bramkach nie będzie pipczeć :P

Zalety stosowania woreczków Baby Monster:
Higiena - jedzenie bez dotykania dłońmi (często brudnymi) pokarmów
Praktyczność - w podróży łatwiej będzie podać dziecku torebkę, niż bawić się łyżeczką.
Porządek - karmienie bez bałaganu (zazwyczaj) ;)
Prawidłowy rozwój - karmienie samodzielne, intuicyjne i z radością bez Twojej pomocy - dziecko nie zapomina jak
ssać pierś więc nie koliduje z piciem mleka.
Oszczędność pieniędzy - domowe posiłki są znacznie tańsze i zdrowsze niż saszetki ze sklepu. Możesz zawsze
zrobić więcej i zamrozić na później
Ekologia - nie generujesz całej masy saszetek jednorazowych
Bezpieczeństwo - saszetki wolne są od BPA, PVC, ftalanów i ołowiu
Przestań kupować gotowe torebki do kieszonki o małych pojemnościach za które płacisz fortunę. Wielorazowe woreczki
napełnij tym, co chcesz żeby dziecko zjadło. Nawet niejadek chętnie sięgnie po torebkę i wypije mus owocowy.
Skończ z rozgniecionymi owocami, które nie zostały zjedzone w czasie spaceru, czy wróciły w plecaku ze szkoły. Saszetki
są szczelne, można je łatwo odkręcić i zakręcić, a przygotowanie ich zajmuje kilka minut.
Wielorazowe saszetki do karmienia Baby Monster są niezbędne gdy:
Chcemy karmić dzieci zdrowymi posiłkami - wiesz co jest w posiłku, bo został zrobiony przez Ciebie
Dziecko cierpi na alergie pokarmowe - posiłek przygotowany w domu będzie wolny od zakazanych substancji
Jesteśmy z dzieckiem w podróży, w parku, w przedszkolu, w samochodzie, w pociągu, w sklepie, na plaży, na
boisku, w samolocie, u cioci na imieninach, na wycieczce...
Saszetki świetnie sprawdzą się też u dorosłych biegających ultramaratony górskie. Nie można na nich wyrzucać
śmieci a tak do saszetki można wlać izotonik w żelu
Idziemy na imprezę plenerową i nie mamy w co zabrać keczupu, musztardy, czegoś mocniejszego. Saszetka nie
zawiera metalowych elementów więc nie pipczy na bramkach ;)

Jak używać?
Saszetki powinno się wypełniać pokarmem do 2/3 lub maksymalnie 3/4 ich pojemności, nieco poniżej napisu
www.babymonster.pl z tyłu. Inaczej nie uda nam się ich szczelnie zamknąć. Najlepiej jednak obejrzeć poniższy ﬁlmik.
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