
 

Залъгалки ultra air

 
За чувствителна бебешка кожа

6 – 18 месеца

Ортодонтски и без бисфенол-А

опаковка – 2 бр.

 

SCF244/22

Лек дишащ биберон за чувствителна кожа
По-големи въздушни отвори позволяват на кожата на вашето бебе да диша

Позволете на кожата на бебето ви да диша със залъгалка Philips Avent ultra air. Благодарение на 4 по-големи въздушни отвора

лекият предпазител е проектиран за максимален въздушен поток, така че чувствителната кожа на вашето бебе да остава суха,

докато се успокоява.

Лек дишащ биберон за чувствителна кожа

4 много широки въздушни отвора

Кожата остава по-суха по време на успокояване

Заоблени краища за удобно успокоение

Удобен мек и копринен биберон

98% от бебетата приемат нашата залъгалка ultra air*

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



Залъгалки ultra air SCF244/22

Акценти

4 много широки въздушни отвора

ultra air е създаден да допуска максимален въздушен

поток, така че чувствителната кожа на вашето бебе

да може да диша.

Кожата остава по-суха

Кожата на вашето мъниче остава по-суха по време на

успокояване, благодарение на дишащия дизайн на

този биберон с максимален въздушен поток.

Удобни, заоблени краища

Щитът на ultra air е лек и включва заоблени ръбове за

комфорта на вашето бебе.

Приемане на биберона

Бебетата знаят какво харесват! Питахме майките как

техните мъничета реагират на нашите текстурирани

силиконови зърна и средно 98% отговориха, че

тяхното бебе приема бибероните Avent ultra soft и

ultra air на Philips.

Копринен текстуриран биберон

Коприненото, текстурирано силиконово зърно на

биберона на успокоява и утешава вашето мъниче.

Ортодонтски биберон

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична

форма, която се отнася с внимание към небцето,

зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Стерилизатор/калъф за носене

С нашия калъф за носене можете да стерилизирате

биберона на вашето бебе в микровълновата печка и

да го съхранявате по хигиеничен начин, когато сте в

движение.

Калъфът прави стерилизирането по-лесно

Поставете добре изплакнатите биберони в калъфа,

добавете 25 мл/1 теч. унция 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.

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.

 



Залъгалки ultra air SCF244/22

Спецификации

Какво включва

Залъгалка ultra air: 2 бр.

Приложени аксесоари

Калъф за носене/стерилизиране

Безопасност

Дръжка с предпазен пръстен

Без бисфенол А

Хигиена

Лесно почистване

Могат да се стерилизират

Възможно почистване в съдомиялна машина

 

* Потребителски тестове в САЩ 2016 г. – 2017 г. показват средно

98% приемане на текстурирания биберон на Philips Avent,

използван в нашите залъгалки ultra air и ultra soft от 0 до 6 месеца

и от 6 до 18 месеца.

* Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните

след 4 седмици употреба

* № 1 глобална марка за залъгалки

* Производител на годината за 2014 г.
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