


Waarschuwing:
Houd er rekening mee dat verzwaring bij som-
mige kinderen een negatief effect kan hebben. 
Let daarom bij het gebruik van Pilo op de 
ademhaling van de baby. Als het kind ademhal-
ingsmoeilijkheden heeft, moet Pilo onmiddellijk 
worden verwijderd!

Garantie:
Koko-Nora is voorstander van de beste kwaliteit 
van onze producten, maar mocht er een fabrica-
gefout zijn, dan geeft Koko-Nora twee jaar ga-
rantie. Dit is alleen geldig als het product wordt 
gebruikt waarvoor het bedoeld is. Schade veroor-
zaakt door oneigenlijk gebruik valt niet onder de 
garantie.

Bestelnr:   Product: Pilo walrus
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Gewicht: 2,7 kg.

Materialen: 
Lichaam:  100% Polyester

Vullen:       90 % Polyethylene
  10 % Polyester

Was instructies:

Pilo is ontworpen uit liefde en aandacht voor de 
behoeften van kleine kinderen van +3 jaar. 

Herhaaldelijk wassen veroorzaakt slijtage aan het 
product.

Pilo is een walrus die graag lui is, hij ligt liever en 
heeft plezier ...
De verzwaring van Pilo helpt de zintuigen van 
kinderen te stimuleren. Kinderen vinden Pilo 
ontspannend, omdat de verzwaring van Pilo het 
kind helpt zijn eigen lichaam op een heel ande-
re manier te voelen dan ze gewend zijn, vooral in 
slaapsituaties waar het voor het kind moeilijk kan 
zijn om rust te vinden.

Pilo kan de lange rusteloze avonden helpen ver-
korten door Pilo op de buik of borst van de baby 
te laten liggen en de baby het gewicht van Pilo 
te laten voelen. Pilo is geliefd omdat hij eruit ziet 
als een speelgoed knuffel en uitnodigt tot knuf-
felplezier.

Koko-Nora heeft ervoor gekozen om deze kleine 
walrus in een zachte vacht te maken, omdat hier-
mee aan de tactiele behoeften van veel kinderen 
kan worden voldaan door te liggen en te knuffe-
len met Pilo.


