firsty Kleur wedstrijd: Doe Mee en Win 1 van de 15 firsty Tandendoosjes
Mijn emailadres: ...............................@............................
Troostprijzen: 20 Knippertandenborstels
Stuur deze kleurplaat vóór 15 october 2011 naar:
Lumage, Verwersdijk 90, 2611 NK, Delft
De winnaars ontvangen per email
bericht. Hun namen en woonplaats kunnen vermeld
worden op een site
van lumage.

Lumage ontwierp een
vernieuwd bewaardoosje
voor melktandjes, de
firsty.
De tandjes kunnen op een
educatieve en decoratieve
wijze worden ingestoken in
een speciaal schuim en wel
op een met het gebit
corresponderende plaats.
In het midden van de firsty
kan een ronde pasfoto van
uw kleine geplaatst worden.
De firsty kan rechtop
neergezet
worden of met een
schroef of spijker aan
de wand gehangen.

Kleur hier jouw losse
boven-melktandjes in.

Teken hier je
eigen portret.

Kleur hier jouw losse
onder-melktandjes in.

lumage, Verwersdijk 90,
2611 NK Delft, NL

de melktandjes van
..............
f
firsty tandendoosje
Perfect cadeau bij het eerste losse tandje
Educatief en decoratief
Actueel van 5 tot 12 jaar
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Voor meer informatie of
bestellen www.lumage.nu
Of bel 015 2141015
(Dagelijks tot 22 uur)

Knip & Bewaar

Het bijgeleverde extra ruime
logboekje bevat
wetenswaardigheden over
het melkgebit. Ook kan
hierin het wisselen van de
melktanden worden
bijgehouden.
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Bij babies van 5 tot 12
maanden komen de eerste
tandjes door. Uw kleintje
kan dan last krijgen van
huilen of diarree. Gengigel
Baby tandvleeszalf
biedt vaak een oplossing.
€ 9,95 en minder. Bestel
op lumage.com.

Last van doorkomende tandjes?

De Knipperborstel
knippert 1 minuut en
maakt het wel leuk om te
poetsen. Poetsplezier in de
donkere badkamer!
€ 3,99 en minder.
Info en bestellen op
lumage.com

Tanden poetsen niet leuk?

oogappel tonen | Logboekje met veel ruimte om per
tandje doorkomst- èn wissel-data te noteren | Voor
ouders : vermelding van normale wisseltijden ter controle
van de gebitsontwikkeling van uw kleine| Tandnummering
volgens ISO 3950 | Voor-leesverhaaltje: 'Saar en de
tandenfee' | Verkrijgbaar in meerdere kleuren
€ 10,45 en minder.
Info en bestellen op www.lumage.nu

for laptops
for car navs
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zunzun.eu

image
photoframes
displays
signs

lumage.eu

Klik op de homepage van lumage.nu op dit actieproduct en bestel
het gratis. Deze actie is beperkt in tijdsduur.

Gratis 1 tandendoosje bij besteding van € 44!

Actie

Herbruikbare SOS-polsbandjes met uw mobiele
telefoonnummer. Uw kleine is snel terecht als deze de weg
even kwijt is. Voor strand, stad en camping. € 1,44 en
minder. Info en bestellen op lumage.nu

Veilig gevoel !

Vakantie? Dagje uit?

De Firsty is een uniek bewaardoosje voor
melktandjes en melkkiesjes. Bewaar deze zoals ze in de
mond zaten: op rij! | Exact, gemakkelijk en vast in te
steken in speciaal Firsty-schuim (verhardt en verkleurt
niet) | Onbreekbaar en gemakkelijk te bedienen
schuifdeksel | Kan een kleine en een grote foto van uw

verkrijgbare kleuren

tandendoosje
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