Minisut
Perfekt pasform til din nyfødte
0-2 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak

SCF151/02

Ekstra lille og let til den lille
Komfortabel pasform til den nyfødte
Philips Avent-minisutten beroliger små babyer op til 2-måneders alderen. Vores lille, lette skjold sikrer en
behagelig pasform til den nyfødte uden at berøre næsen. Vores ortodontisk sammenklappelige sut tilpasser sig
den lilles orale udvikling.
Til helt små babyer
Ekstra lille og let til helt små babyer
Behageligt blød silikonesut
9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*
Designet til at give en naturlig udvikling i munden
Kvalitetssikret
Fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien
Sikkerhed og hygiejne
Sikkerhedshåndtag til nem fjernelse
Kliklåget hjælper med at holde babyens sut ren
Nem at rengøre
Nem at rengøre af hensyn til ekstra hygiejne

Minisut

SCF151/02

Vigtigste nyheder
Ekstrasmå og lette

Fremstillet i Storbritannien

Kliklåg af hensyn til hygiejnen

Minisuttens skjold er ekstra lille og let til helt
små babyer op til 2 måneder.

Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i
gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores
prisbelønnede produktionsanlæg i
Storbritannien.*

Når sutten ikke er i brug, skal du blot klikke
låget på, før du kan opbevare sutten sikkert og
renligt.

Suttilvænning

Nem at sterilisere
Sikkerhedshåndtag

Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt
mødre, hvordan deres små reagerer på Philips
Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt
imod vores sutter.*
Ortodontisk sut

Vores sammenfoldelige silikonesut har en
symmetrisk form, der tager højde for din babys
gane, tænder og gummer, mens den vokser.

Vores sikkerhedshåndtag gør det nemt at fjerne
babyens sut når som helst. Selv små hænder
kan gribe fat i det!

Det er nemt at holde den lilles sutter rene. Læg
dem blot i steriliseringsapparatet eller sænk
dem ned i kogende vand.
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Speciﬁkationer
Hvad følger med
Minisut: 2 stk.

Sikkerhed
Sikkerhedsring til at holde i
BPA-fri
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Hygiejne
Nem at rengøre
Kan steriliseres
Kan gå i opvaskemaskinen

* Årets producent i 2014
* Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4
ugers brug
* Verdens førende sutmærke
* Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste
udviklingstrin
* Testet online med 100 mødre, Storbritannien 2012

