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HUMBLE BRUSH KIDS bambusowa ultra-soft niebieska
 

Cena: 16,39 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo HUMBLE BRUSH

Opis produktu
 

HUMBLE BRUSH SZCZOTECZKA BAMBUSOWA DLA DZIECI ULTRA SOFT NIEBIESKA

Wskazania:

Humble Brush Szczoteczka bambusowa dla dzieci ULTRA SOFT w kolorze niebieskim to ekologiczna alternatywa dla szczoteczek
plastikowych, które nie tylko zanieczyszczają nasze środowisko, ale moga być również szkodliwe dla zdrowia. Szczoteczka bambusowa
Humble Brush jest przyjazna nie tylko dla Twojego dziecka, ale i dla środowiska. Skutecznie wspomaga utrzymanie prawidłowej higieny
jamy ustnej i zębów i nie zanieczyszcza środowiska.

Właściwości:

Szczoteczka bambusowa dla dzieci Humble Brush jest miękką, w pełni biodegradowalną szczoteczką z ergonomiczną rączką.
Szczoteczkę wyprodukowano z odmiany bambusa Moso Bamboo, którym nie żywią się pandy i który jest pozyskiwany w sposób
zrównoważony. Z kolei włosie szczoteczki zostało wykonane z innowacyjnego włókna nylonowego Nylon6. Nylon 6 to najbardziej
biodegradowalny nylon na świecie, który nie zawiera Bisfenolu A (BPA). Tradycyjne plastikowe szczoteczki są nie tylko produkowane z
ropopochodnych surowców, przez co będą się rozkładać średnio 500 lat, ale jeszcze ich włosie najczęściej wykonane jest z włókna
poliwęglanowego z bardzo niebezpiecznym związekiem organicznym Bisfenolem A (BPA). Szczoteczka bambusowa Humble Brush
całkowicie podlega biodegradacji, jest zatem przyjazna dla środowiska. Została zaprojektowana w Szwecji przy współpracy ze
stomatologami. Zachwyca prostotą, minimalizmem i funkcjonalnością. Jako ciekawostkę dodamy, że Firma Humble Brush dochód z
każdej sprzedanej szczoteczki przeznacza na wsparcie w projektach prozdrowotnych na całym świecie. Wspiera dzieci w profilaktyce i
edukacji higieny jamy ustnej. Szczoteczka dostępna jest w różnych wesjach kolorystycznych. Tu: kolor niebieski.

Skład:

rączka - 100% bambusa pochodzącego ze zrównoważonej gospodarki leśnejwłosie - nylon-6 z Dupont
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Stosowanie:

Szczoteczkę do zębów powinno się wymieniać co trzy miesiące.
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