Freeﬂow emzik
Isırmaya dayanıklı emzik
18 ay+
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
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Çocuğunuzun gelişimini destekler
Isırmaya dayanıklı
Philips Avent Emzik, 18 ayın üzerindeki çocuğunuzun gelişimini ve değişen yatışma ihtiyaçlarını destekler.
Isırmaya dayanıklı emzik çocuğunuza rahatlık sağlarken aynı zamanda gelişen dişlerine ve diş etlerine uyum
sağlar. Çeşitli şirin tasarımları ve renkleri mevcuttur.
Rahat silikon emzik
Büyük bebekler için ısırmaya dayanıklı emzik
Ekstra hava akışı
Ekstra hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar
Kalite garantili
İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir
Güvenlik ve Hijyen
Kolay çıkarma için güvenli tutma yeri
Kolay takılan kapak ile bebeğinizin emziği daima temiz kalır
Temizlemesi kolaydır
Ekstra hijyen için sterilize edilmesi kolay
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Özellikler
Isırmaya dayanıklı

Güvenli tutma yeri

Sterilize edilmesi kolay

Bu ısırmaya dayanıklı emzik, büyük bebekler
için özel olarak tasarlanmıştır.*

Güvenli tutma yeri sayesinde emziği
dilediğiniz zaman bebeğinizin ağzından
çıkarabilirsiniz. Küçük eller bile kolaylıkla
kavrayabilir!

Bebeğinizin emziklerini temiz tutmanız
kolaydır: Sterilizatörün içine yerleştirin veya
kaynar suya daldırın.

Ekstra hava akışı

Hijyeni korumak için kolay takılan kapak

Bebeğinizin cildinin nefes alması oldukça
önemlidir. Emziğin korumasında cilt tahrişini
azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava
akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur.
İngiltere'de üretilmiştir

Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde
olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik,
İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*

Kullanılmadığında, emziği saklamadan önce
yalnızca kapağı takarak güvenli ve temiz bir
şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Emzik kullanımını bırakma konusunda
öneriler

Ebeveyn ve Çocuk Uzmanı Klinik
Psikoloğumuz ww.philips.com/sootherfree
adresinde emzik kullanımını bırakma hakkında
önemli öneri ve ipuçlarını paylaşıyor. Bu
bilgiler ışığında çocuğunuzun emzik
kullanımını bırakmasını sağlayabilirsiniz.
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Teknik Özellikler
Paket içeriği
Freeﬂow emzik: 2 adet

Güvenlik
Güvenlik halkası
BPA içermez
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Hijyen
Temizlemesi kolaydır
Sterilize edilebilir
Bulaşık makinesinde yıkanabilir

* Dünyanın 1 numaralı emzik markası
* Bu emzik, diş kaşıyıcı olarak kullanılmamalıdır. Isırmaya
dayanıklıdır.
* Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra
değiştirin
* Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında
destekler
* Yılın Üreticisi Ödülü, 2014

