
Lžička s bambusovou rukojetí 2 ks 

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, SR 

 

• Špička lžičky je vyrobena ze 100% prémiového silikonu. 

• Ekologicky šetrná rukojeť z přírodního bambusu je biologicky odbouratelná. 

• Měkká silikonová lžička je šetrná k prořezávajícím se dásním. 

• Pomáhá s rozvojem jemné motoriky. 

• Zdravá alternativa k plastu. 

• Umyjte teplou jarovou vodou a důkladně opláchněte. 

• Lze sterilizovat bez bambusové rukojeti. 

• Vhodné pro děti od 9m+. 

• V souladu s normou EN 14372:2004. 

VAROVÁNÍ 

• Vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. 

• Při používání tohoto výrobku nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. 

• Před každým použitím výrobek zkontrolujte. 

• Zahoďte při prvních známkách poškození či opotřebení. 

• Mělo by se používat pouze pro účely krmení. 

• Před prvním použitím a po každém použití důkladně umyjte. 

• Nepoužívejte v mikrovlnné troubě. 

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ SILIKONOVÉ ČÁSTI 

Silikonovou špičku lze oddělit od bambusové rukojeti pro účely rozdílného způsobu čištění. 

• Před a po každém použití výrobek umyjte teplou vodou. 

• Po použití čisticího prostředku důkladně opláchněte. Použijte nejlépe neparfémovaný čisticí 

prostředek. 

• Nenechávejte na výrobek působit po dlouhou dobu potraviny se silným zápachem a zejména 

mastné potraviny. 

• Pokud zaznamenáte jakýkoli zápach, co nejdříve produkt potřete citronem nebo bílým octem              

a na noc ho namočte do teplé vody sycené oxidem uhličitým. 

• Je možné sterilizovat. 

MYTÍ V MYČCE 

Potravinářský silikon je odolný vůči poškození a degradaci při vysokých teplotách. Technicky jsou 

silikonové výrobky do myčky vhodné, ale nepříjemné pachy v myčce mohou pronikat do silikonových 

výrobků. Čisticí prostředky do myček mohou obsahovat chemikálie, které nemusí být pro děti 

bezpečné. Z těchto důvodů vždy doporučujeme ruční mytí teplou jarovou vodou nebo použití 

sterilizátoru. 

UPOZORNĚNÍ!  

Bambusovou rukojeť nevkládejte do myčky nádobí nebo ji dlouhodobě nenamáčejte. 

Bambusovou rukojeť nevyvařujte ani nesterilizujte. Doporučuje se ruční mytí teplou jarovou vodou          

a důkladné opláchnutí. 



POZOR PROSÍM: Barviva obsažená v potravinách a tekutinách mohou způsobit zabarvení produktu. 

Potravinářský silikon je surovina bez chuti a zápachu. Barviva obsažená v potravinách a tekutinách 
mohou způsobit zabarvení produktu. Pokud dojde k zabarvení, můžete vyzkoušet jedno z následujících 
doporučení: 

• Silikonovou část  potřete bílým octem nebo citronem, počkejte minimálně 20 minut a poté                     
ji  opláchněte teplou vodou. 

• Na jeden den namočte silikonovou část do vody s jedlou sodou a poté ji opláchněte teplou vodou. 
 


