Soothie Shapes-sut
Silikonedesign i ét stykke
0-3 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak

SCF194/01

Fremmer naturlig amning og tilknytning
Fleksibel, medicinsk silikone
Philips Avent Soothie Shapes-sutten giver dig endnu en måde at knytte dig til den lille på, da du med vores
unikke design i ét stykke kan give beroligelse med ﬁngeren. Soothie Shapes er udført i silikone af medicinsk
kvalitet og er nem at rengøre.
Anvendes af medicinske fagfolk
Udleveres på hospitaler i USA
Fingerholdt løsning
Det unikke design medvirker til moderbinding
Behagelig omkring sutten
Designet til at give en naturlig udvikling i munden
Medicinsk silikone
Fremstillet af BPA-fri, holdbar, medicinsk silikone
Nem at rengøre
Nem at rengøre af hensyn til ekstra hygiejne

Soothie Shapes-sut

SCF194/01

Vigtigste nyheder

Speciﬁkationer

Bruges på hospitaler

Hvad følger med
Soothie Shapes-sut: 2 stk.

Ortodontisk sut

Sikkerhed
BPA-fri
Hygiejne
Nem at rengøre
Kan steriliseres
Professionelle sundhedsfolk har tillid til, at de
beroliger nyfødte, Soothies udleveres på
hospitaler i USA.*

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

Unik form

Medicinsk silikone

Soothie Shapes er en smule anderledes end
vores andre sutter. Dens unikke form giver dig
mulighed for at sætte en ﬁnger i sutten, så du
kan skabe bånd til din baby ved at hjælpe den
med at sutte.

Sutten er fremstillet af BPA-fri, holdbar, men
stadig ﬂeksibel silikone i medicinsk kvalitet.
Nem at sterilisere

Det er nemt at holde den lilles sutter rene. Læg
dem blot i steriliseringsapparatet eller sænk
dem ned i kogende vand.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Udgivelsesdato
2020‑04‑20
Version: 12.1.1

Speciﬁkationerne kan ændres uden
varsel. Varemærker tilhører
Koninklijke Philips N.V. eller deres
respektive ejere.

12 NC: 8840 194 01010
EAN: 08 71010 37429 51
www.philips.com

* Denne soothie har den samme formede sut og er
fremstillet af samme materiale som den amerikanske
model, men den har et anderledes udformet skjold.
* Verdens førende sutmærke
* Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4
ugers brug
* Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste
udviklingstrin

