
Suzetă Soothie

 
Design dintr-o bucată, din
silicon

3-18 luni

Ortodontică şi fără BPA

Pachet de 2

 
SCF194/05

Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul

Silicon flexibil omologat medical

Suzeta Philips Avent Soothie îţi oferă un mod suplimentar de a crea o legătură cu bebeluşul, deoarece designul

său unic dintr-o singură bucată te ajută să oferi confortul degetului. Realizată din silicon omologat medical,

Soothie este uşor de curăţat

Folosită de cadre medicale

Distribuită în spitalele din SUA

Tetină compatibilă cu degetul

Designul unic încurajează crearea unei legături cu bebeluşul

Tetină rotundă confortabilă

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Silicon omologat medical

Fabricată din silicon de uz medical, rezistent şi fără BPA

Uşor de curăţat

Uşor de sterilizat pentru igienă sporită



Suzetă Soothie SCF194/05

Repere Specificaţii

Folosită în spitale

Beneficiind de încrederea cadrelor medicale

pentru a linişti nou-născuţii, suzetele Soothie

sunt distribuite în spitalele din SUA.*

Formă unică

Soothie diferă puţin de celelalte suzete ale

noastre. Forma sa unică îţi permite să introduci

degetul în tetină, ajutând bebeluşul să sugă şi

creând o legătură mai strânsă cu acesta

Tetină ortodontică

Tetina noastră comprimabilă din silicon are o

formă simetrică care se adaptează la bolta

palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe

măsură ce se dezvoltă.

Silicon omologat medical

Suzeta este realizată din silicon de uz medical,

rezistent şi totuşi flexibil, fără BPA.

Uşor de sterilizat

Suzetele normale şi de tip Soothie ale celui

mic sunt uşor de curăţat: trebuie doar să le pui

în sterilizator sau să le introduci în apă fiartă.

 

Include

Suzetă Soothie: 2 buc.

Siguranţă

Fără BPA

Igienă

Uşor de curăţat

Pot fi sterilizate

 

* Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4

săptămâni de utilizare

* Marca nr. 1 din lume de suzete

* Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă

de dezvoltare

* Această suzetă are o tetină de aceeaşi formă ca

modelul pentru SUA şi este realizată din acelaşi

material, dar are altă formă a discului de protecţie.
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