залъгалка ultra soft
Изключително мека и гъвкава
6 – 18 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.

SCF227/22

Най-нежната залъгалка за деликатната кожа* на
вашето бебе
Гъвкав, удобен предпазител
Погрижете се за деликатната кожа на бебето си със залъгалка ultra soft на Philips Avent.
Нашият изключително мек, гъвкав предпазител приляга идеално към бузите на бебето ви,
като не оставя почти никакви белези и причинява по-малко дразнене на кожата за покомфортно сучене.
Технология FlexiFit на предпазителя
Мек, гъвкав предпазител за по-малко белези по-кожата и по-малко дразнене
Заоблен предпазител за допълнителен комфорт всеки ден
Удобен мек и копринен биберон
98% от бебетата приемат силиконови биберони с ултрамека текстура*
Текстуриран, копринен биберон за успокоение и комфорт
Разработен за естествено орално развитие
Калъф за стерилизиране и носене
Стерилизирането в микровълновата печка е безопасно и лесно
Опростени стъпки за надеждно стерилизиране за 3 минути

залъгалка ultra soft

SCF227/22

Акценти
Гъвкав, мек предпазител

Копринен текстуриран биберон

Калъфът прави стерилизирането по-лесно

За деликатната кожа са необходими допълнителни
грижи. Нашата технология на предпазителя
позволява на тази залъгалка да следва естествените
извивки на лицето на бебето за удобно прилягане.
Вашето дребосъче ще има по-малко белези по
кожата и по-малко дразнене.

Коприненото, текстурирано силиконово зърно на
биберона на успокоява и утешава вашето мъниче.

Поставете добре изплакнатите залъгалки в калъфа,
добавете 25 ml/9 течни унции вода и поставете в
микровълновата фурна на 750 – 1000 W за 3 минути.
Оставете да се охлади за 5 минути, излейте водата и
те са готови.

Ортодонтски биберон

Заоблен предпазител

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична
форма, която се отнася с внимание към небцето,
зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.
Нашият заоблен предпазител намалява натиска за
комфортно утешаване, което е нежно за бузите на
вашето дребосъче.

Стерилизатор/калъф за носене

98% приемат силиконови биберони

С нашия калъф за носене можете да стерилизирате
залъгалката на вашето бебе и да я съхранявате по
хигиеничен начин, когато сте в движение.
Бебетата знаят какво харесват! Питахме майките как
техните дребосъчета реагират на нашите
текстурирани силиконови биберони и 98%
отговориха, че тяхното бебе възприема залъгалките
ultra soft на Philips Avent.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат да намалят
разходите, консумацията на енергия и емисиите на
въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни
екологичносъобразни подобрения в една или няколко
от "Зелените цели" на Philips – енергийна
ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,
рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия
живот на продукта.
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Спецификации
Какво включва
залъгалка ultra soft: 2 бр.

Безопасност
Дръжка с предпазен пръстен
Без бисфенол А

Приложени аксесоари
Калъф за носене/стерилизиране
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Хигиена
Лесно почистване
Могат да се стерилизират
Възможно почистване в съдомиялна машина

* Разработено със съдействието на здравни специалисти и майки
* Потребителски тестове в САЩ 2016 г. – 2017 г. показват средно
98% приемане на зърното на текстурираното зърно на Philips
Avent, използвано при нашите модели ultra air и ultra soft
* Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните
след 4 седмици употреба
* № 1 глобална марка за залъгалки
* Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на
развитие
* 85% от анкетираните майки считат, че тази залъгалка се усеща помека от осем подобни модела на други водещи майки, независимо
проучване, САЩ, февруари 2017 г.

