— Persbericht—
”Het ideale geboortecadeau”
Luvion Premium Babyproducts introduceert Award Winning Baby Timer op de
Europese markt.
Na het enorme succes van de Itzbeen in de Verenigde Staten, Canada en Australië is dit nieuwe handige
hulpmiddel nu ook in Europa te koop!

Eenvoudig in zijn eenvoud, een schitterend design, gebruiksvriendelijk maar bovenal heel handig voor vele ouders.
Vergeet schriftjes, kladblok, papier en dergelijke, één druk op de knop en iedere vermoeide ouder weet hoe lang
het geleden is dat de baby heeft gegeten, geslapen, verschoond is of bijvoorbeeld wanneer de laatste medicatie is
verkregen… Helemaal gemakkelijk wanneer de partner of oppas de verzorging overneemt. Een optioneel alarm
geeft gewoon aan wanneer het weer tijd is voor de volgende ”verzorgingsactie”.. .De Itzbeen, hét hulpmiddel voor
consistentie in baby verzorging en een genot voor ouder en kind.

De ITZBEEN, zoals ‘it’s been’ 2 uur geleden sinds de laatste voeding is een doorbraak in modern ouderschap en
immens populair onder nieuwe ouders. De Itzbeen is de winnaar van vele awards waaronder de prestigeuze JPMA
innovation award 2007.

The ITZBEEN™ baby care timer is een multifunctioneel hulpmiddel dat nieuwe ouders assisteert om de
basiselementen van baby verzorging te onthouden en te communiceren. Het is een uniek apparaat dat is uitgerust
met verschillende tools, ontwikkeld met de behoefte van ouders en hun baby in gedachten. Er zijn vier klokken die
aangeven ”how long it’s been” sinds de baby voor de laatste keer gevoed is, is gaan slapen, verschoond is of
bijvoorbeeld wanneer de baby voor de laatste keer medicatie heeft gehad. Elke klok kan indien gewenst ook een
herinnering geven op interval basis. Andere unieke eigenschappen zijn de alternerende borstvoeding-reminder,
alarminstellingen, een zacht nachtlampje, een ’normale’ klok en een riemclip.

Het apparaat is ontwikkeld door Greg Sheldon, een thuiswerkende engineer die de thuiszorg over hun pasgeboren
zoontje op zich had genomen terwijl zijn vrouw werkte. Hij merkte dat hij vermoeid van de eerste maanden
moeite had met het bijhouden van allerlei schema’s en het onthouden van de basis babyverzorging. Bovendien
moest hij iedere keer wanneer zijn vrouw terugkwam alles in een schrift schrijven zodat ook zij wist hoe lang het
was geleden dat…. Hij dacht dat er iets meer effectiefs moest kunnen zijn en om 2 uur s’nachts krabbelde hij wat
op zijn kladblok…de Itzbeen was geboren! Gelanceerd in 2007 wordt de Itzbeen nu in meer dan 1500 winkels
succesvol verkocht, waaronder Babies ”R” Us, Target Stores, Amazon.com en Babycenter.com.

De lancering van ”het ideale geboortecadeau” zal plaatsvinden op Kind & Jugend trade show in Keulen 2008.
Luvion Premium Babyproducts en Coast Innovations hebben een strategische overeenkomst gesloten voor
Europa. Luvion is importeur, distributeur en producent van kwalitatieve babyproducten. Consumenten adviesprijs
bedraagt €27,95

Meer informatie beschikbaar op www.itzbeen.nl
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