
Passar alla Jack n’ Jill-produkter
Ytterskikt av 100% bomull
Vattenavvisande foder 
Söt presentförpackning av 
kartong

God även utan smak!
Salicylatfri
Transparent gelformula
Fri från fluor, socker, färgämnen och SLS
Tillverkad i Australien
Rik på xylitol – hjälper till att förebygga karies

NECESSÄR

NATURELL
TANDKRÄM NYHET
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Passar från födseln
Rengör gommen & första 
tänderna
Individuellt förpackad för 
användning på språng
Helt naturlig & säker
100% bomull & ångsteriliserad
Med xylitol för att skydda tänderna
Utan konserveringsmedel, 
fluor, socker & parabener
100% biologiskt nedbrytbar

BEBISVÅTSERVETT
GOM & TAND

NATURELL
TANDKRÄM

Tillverkad i Australien
Inte farlig att svälja
Fem ekologiska fruktsmaker
Finns även utan smak
Rik på xylitol/hjälper till att förebygga hål
Ekologisk ringblomma/milt för gommen
Mintfri/Smakar gott
Fri från fluor, socker, färgämnen, SLS
BPA-fri, återvinningsbar förpackning
Plomberad, lätt att öppna

I tre steg
Steg 1 för de första tänderna
Steg 2 & 3 träningstandborstar
100% MEDICINSK SILIKON
Kan steriliseras
Fria från BPA, PVC och ftalater
100% biologiskt nedbrytbar
förpackning

SILIKONTANDBORSTAR

STAGE

2
STAGE

3STAGE
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TANDBORSTAR
Tandborstar gjorda på 
majsstärkelse 
100% biologiskt nedbrytbara
Rundade, supermjuka 
nylonborst
Fria från BPA, PVC och ftalater
Ergonomiskt handtag gjort 
av majsstärkelse 
Välj bland fyra söta figurer

Roterbart huvud & mjuka borst

SLUTAR AUTOMATISKT EFTER 2 MINUTER

Sjung med i Buzzys sånger

Gör den personlig med medföljande 
klistermärken

Tyst läge och minnesfunktion

Fri från BPA, PVC och ftalater

Handtag av 100% återvunnet 
material

Ersättningshuvuden finns 

Musikspelande elektrisk tandborste
ELTANDBORSTE MUSIK

Förvara tandborstarna på ett hygieniskt sätt  

Övergångsmugg för bebisar

Gjord av bambu och risskal

Biologiskt nedbrytbar, ändå stark och robust

Naturligt fri från BPA, PVC 
och ftalater

Diskmaskinssäker

Välj bland 4 söta figurer

Handgjord 

SKÖLJ- & TANDBORSTMUGG

NYHET

individuellt 

förpackade 

servetter
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