1. Naam van het product
Nenko cadeautasje € 50,-

2. Product code
72504115

3. Korte omschrijving
Erg leuk Nenko cadeautasje gevuld met diverse producten.
Inhoud kan variëren.

4. Kleur
Zoals afgebeeld

1. Naam van het product
AromaPlay speeldeeg - geel

2. Product code
21730170

3. Kleur
Geel

4. Korte omschrijving
Tactiel en aromatisch voor het kalmeren of voor taststimulatie. Leuk voor fantasierijk spelen.
Gemaakt met druivenpitolie en zuivere biologische essentiële oliën (grapefruit en lemon). Bevat
tarwe. Het aromadeeg met de naam ''Brainy'' zorgt ervoor dat het concentratievermogen wordt
verbeterd. Voor tactiele exploratie met de handen - het is niet bedoeld om in de mond te stoppen en
is niet geschikt voor mensen die kwijlen. Voor 3 jaar en ouder. Het hersluitbare zakje is gevuld met
100 gram speeldeeg.

5. Zintuigen stimulaties
Voelen, ruiken

1. Naam van het product
Buggie

2. Product code
20500481

3. Kleur
Kleuren variëren

4. Korte omschrijving
Eigenaardig schepsel met grote ogen en een overvloed aan rubberachtig haar. De squishy is
aantrekkelijk voor ogen en handen, dit mini beestje is knijpbaar, rekbaar en een genot voor de
zintuigen. Kleuren variëren.
Afmeting : 26 cm lang

5. Zintuigen stimulaties
Zien & voelen

1. Naam van het product
Egelbal zacht 8 cm oranje

2. Product code
15394190

3. Korte omschrijving
Egelbal die zachtjes masseert. Gebruik de balletjes voor ontspanning van de handen of als
hulpmiddel bij grijpoefeningen. Kunnen in het water gebruikt worden. Per stuk.
Afmeting: 8 cm

4. Kleur
Oranje

5. Zintuigen stimulaties
Voelen

1. Naam van het product
Massagebeest

2. Product code
17603840

3. Kleur
Kleur kan variëren.

4. Korte beschrijving
Druk op zijn neus voor een ontspannende massage. Perfect voor rug,
nek, schouders, armen en benen. De kleur kan variëren. Per stuk.

5. Inhoud
1 x massagebeest

6. Zintuigen Stimulaties
Voelen

7. Technische informatie
Afmeting: 10 x 10 x 13 cm hoog. Voor dit massagebeest zijn er 2 AA batterijen nodig (niet
inbegrepen).

8. Installatie
Haal het bovenlijf en het onderlijf uit elkaar. Op deze manier kunnen de batterijen in het
massagebeest geplaatst worden. Klik het bovenlijf op het onderlijf en het massagebeest kan in
gebruik worden genomen!

1. Naam van het product
Regenboog loopveer

2. Product code
20427500

3. Kleur
Kleuren variëren

4. Korte omschrijving
Visueel aantrekkelijk en amusant - kijk hoe de veer van de trap afloopt of houdt hem met beide
handen in evenwicht. Grote uitvoering, ook geschikt voor volwassenen. Afmeting : 10,5 cm.

5. Zintuigen stimulaties
Zien & voelen

1. Naam van het product
Ritmische doekjes - set van 3

2. Product code
16266550

3. Kleur
Kleuren variëren

4. Korte omschrijving
Eenvoudig, kleurrijk, licht en gemakkelijk hanteerbaar. De lichtste beweging laat het doekje zachtjes
door de lucht zweven. Set van drie, 65 x 65 cm. Kleuren afhankelijk van de voorraad.

5. Zintuigen stimulaties
Zien & voelen

1. Naam van het product
Sambino

2. Product code
24118140

3. Korte omschrijving
Deze sambino heeft drie schellen aan de stok. Geschikt voor diverse muziek- en
bewegingsactiviteiten. Beweeg de stick en geniet van het directe effect.
Afmeting: 21 x 4 cm

4. Kleur
Zoals afgebeeld.

5. Zintuigen stimulaties
Voelen & horen

1. Naam van het product
Speelfoam - set van 4

2. Product code
20954830

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Creatief spelen met veel plezier, maar zonder geknoei! Vorm het foam naar je eigen inzicht, sla de
vorm weer plat en begin opnieuw. Plakt niet aan handen, kleding of tapijt en droogt nooit uit. De
structuur stimuleert zintuiglijke waarneming en ontwikkelt fijne motoriek. Veilig en niet-giftig. Voor 3
jaar en ouder. Set van 4.

5. Zintuigen stimulaties
Voelen

1. Naam van het product
Spinning Ball

2. Product code
19852431

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte beschrijving
Met één druk op de knop beginnen de heldere LED's in deze toverstok te draaien. Dit zorgt voor een
fascinerend beeld. Daarnaast wordt er een kleine trilling afgegeven. De spinning ball biedt een
geweldige zintuiglijke ervaring. 3 AAA batterijen vereist, niet inbegrepen.

5. Inhoud
1x Spinning Ball

6. Zintuigen Stimulaties
Zicht

7. Technische informatie
Afmeting: 18 cm

8. Veiligheid
LET OP!!!
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar
Gooi de Spinning Ball niet in het vuur

Het product is schadelijk bij inslikken

9. Installatie
Schroef het product open bij het grijze gedeelte aan de onderkant. Plaats 3 AAA batterijen op de
manier zoals op het grijze gedeelte is afgebeeld. Schroef het plaatje weer op de onderkant. Onder de
bol op het blauwe gedeelte zit een knop. Als deze wordt ingedrukt, zal de Spinning Ball aangaan.

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

