
Lalka Joyk
NUMER ARTYKUŁU: 220 045 /1+      

Lalki empatii odkrywają nowe uczucia, 
wspierają ich rozwój i pomagają zrozumieć 
emocje. Lalki mają kieszonkę na ciele. Ta 
k i e s z o n k a  m o ż e  b y ć  u ż y w a n a  d o  
przechowywania akcesoriów stymulujących 
sensorycznie, dzięki czemu lalki wyglądają 
jeszcze bardziej ludzko. Ponadto pomagają 
wzmocnić więzi emocjonalne. Przyjemne 
zapachy (np. zioła lub przyprawy) można 
wykorzystać do pobudzenia uczuć i wspomnień. 
Ponadto istnieje specjalny moduł symulujący 
bicie serca.

Lalki empatii wcielają się w ukochaną osobę 
podczas zabawy i terapii. Dzięki miękkiemu 
ciału i wyrazistej strukturze twarzy z 
„prawdziwym” zadartym nosem budzą uczucie, 
zaufania i naturalny instynkt pielęgnacyjny. 
Szczególną wagę przywiązywano do oczu, 
podczas projektowania rysów twarzy. Duży 
nacisk położono na to, aby wydawało się, że 
istnieje stały kontakt wzrokowy. Ta osobliwość 
służy rozwojowi silnej więzi emocjonalnej, która 
jest warunkiem uczenia się umiejętności 
społecznych. Wykazano, że lęk i stres u osób z 
zaburzeniami rozwoju zmysłów można 
zmniejszyć, stosując lalki empatii. 

Worki zapachowe:
Przyprawy takie jak cynamon, kardamon i 
wanilia budzą uczucie dobrego samopoczucia i 
wygody. Lawenda znana jest ze swoich 
właściwości kojących i relaksujących.
Bodźce sensoryczne są bardzo ważne dla 
przywiązania, relaksu i refleksji. Zapachy 
odgrywają ważną rolę w uczuciach i 
wspomnieniach. Koncepcja sensoryczna 
pozwala użytkownikom nadać lalkom osobisty 
charakter. Idealnie nadają się do promowania 
przywiązania emocjonalnego i relaksu.

®



Każda la lka empatyczna Joyk® jest  
indywidualna i ma swoje własne cechy.
Rzeczywiste lalki empatyczne Joyk® mogą 
nieznacznie różnić się wyglądem od zdjęć 
pokazanych w naszym katalogu.

Nasze lalki empatii Joyk® są ręcznie wykonane 
z miłością.

Lalki Joyk® można prać ręcznie. Ze specjalnym 
programem do prania wełny lub program pranie 
ręczne możliwe do 40 ° C. Podczas prania 
zabezpiecz włosy lalki pończochą.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

 Przed podaniem dziecku zabawki upewnij się, że 
produkt jest kompletny i nieuszkodzony. 
Opakowanie nie jest integralną częścią produktu i 
należy je usunąć wraz z wszystkimi elementami 
przed podaniem zabawki dziecku. Opakowanie nie 
służy do zabawy. Opakowanie foliowe może być 
niebezpieczne dla dziecka. Aby uniknąć możliwości 
uduszenia należy je usunąć wraz z wszystkimi jego 
elementami. Zachowaj instrukcję użytkowania ze 
względu na ważne informacje.

Uwaga: dzieci poniżej 12 miesięcy i osoby o 
specjalnych potrzebach zalecamy używanie lalek 
Joyk® pod nadzorem osób dorosłych.
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