
Залъгалки ultra air

• За чувствителна бебешка кожа
• 6 – 18 месеца
• Ортодонтски и без бисфенол-А
• опаковка – 2 бр.

SCF342/22

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.

Benefits

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
 

Предпродажбена брошура за: България (2020, January 9)



Features

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.

Specifications
Имайте предвид, че това е предпродажбена брошура и съдържащата се в нея информация е такава, каквато ни е известна към датата и за страната, посочени по-
горе. Съдържанието на брошурата подлежи на промени без предизвестие. Philips не поема каквато и да било отговорност за съдържанието на брошурата.

Какво включва
Залъгалка ultra air 2 бр.

Приложени аксесоари
Калъф за носене/
стерилизиране

Да

Безопасност
Дръжка с предпазен
пръстен

Да

Без бисфенол А Да

Хигиена
Лесно почистване Да
Могат да се стери-
лизират

Да

Възможно почи-
стване в съдомиялна
машина

Да

Габарити на опаковката
Височина 12,60 см
Ширина 10,80 см
Дълбочина 4,90 см
Нето тегло 0,04 кг
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Бруто тегло 0,05 кг
EAN 08710103845959
Брой включени
продукти

1

Страна на произход GB
Митнически
тарифен номер

392690

Външен кашон
Дължина 18,40 см

Ширина 11,60 см
Височина 13,10 см
Бруто тегло 0,35 кг
EAN 18710103845956
Брой потребителски
опаковки

6

* 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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