ultra soft snuggle
Plüssállat ultra soft cumival
0 hó.+
Fogszabályozós és BPA-mentes
1 snuggle és 1 cumi 0–6
hónapos korig

SCF348/14

Nagyobb kényelem minden öleléssel
ultra soft cumival
A Philips Avent ultra soft snuggle egy plüssállat ultra soft cumival. A snuggle
enyhén súlyozott, hogy a kisbabák mellett maradjon, így növelve
biztonságérzetüket. Könnyen megtalálható, emellett leválasztható a cumiról az
egyszerű tisztítás érdekében.
A kisbabák kényelmét szem előtt tartva
Segít Önnek és babájának megtalálni a cumit
A kisbabák extra kényelmet élvezhetnek minden öleléssel
A plüssállat minden Philips Avent cumival kompatibilis
Puha, aranyos és barátságos
Válassza ki kedvencét, vagy gyűjtse össze mind a négy imádnivaló karaktert
Könnyű tisztítás
Az egyszerű tisztíthatóság érdekében levehető
A cumi külön tisztítható és sterilizálható
ultra soft cumival
Ölelni való, puha snuggle ultra soft cumival
Puha, rugalmas cumipajzs, amely még kényelmesebb használatot biztosít, és még
kevesebb nyomot hagy a bőrön
A babák 98%-a elfogadja az texturált szilikoncumikat*
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Fénypontok
Könnyen megtalálható

Egy kis társ gyermekének

ultra soft cumival

Nincs több cumikeresés! A plüssállat révén a
cumi könnyen megtalálható.

A kisbabák mind a négy imádnivaló karakterrel
szeretnek összebújni: a zsiráﬀal, a majommal,
az elefánttal és a fókával is. Plüss snuggle
állataink megnyugtató és barátságos társai a
kisbabáknak. És ha a baba pihen, Ön is
pihenhet.

Ölelni való, puha snuggle az ultra soft
cuminkhoz mellékelve. Rugalmas szilikonból
készült, amely gyengéd a baba érzékeny
bőréhez, nem hagy nyomot a bőrön.

Minden ölelés kényelmet nyújt

Puha, rugalmas cumipajzs

Az egyszerű tisztíthatóság érdekében
levehető

A kisbabák extra kényelmet élvezhetnek,
amikor megölelik plüssállatukat. Puha
anyagból készülnek, az enyhén nehéz
mancsok pedig helyén tartják a cumit.
Illeszkedik a Philips Avent cumikhoz

A plüss állatról könnyedén levehető az ultra
soft cumi, és mindkettő egyszerűen tisztítható.
Ön pedig nyugodt lehet afelől, hogy kisbabája
mindig tiszta tárgyakat szoríthat magához.

A különösen puha, rugalmas cumipajzsunk
követi a kisbabák orcájának formáját, hogy óvja
érzékeny bőrüket. Kevesebb nyomot hagy
a bőrön, és kevésbé irritálja azt, így a
babáknak még kényelmesebb megnyugtató
élményben lehet része.*
98%-os cumielfogadás

Könnyen tisztítható és sterilizálható

A plüssállat minden Philips Avent cumival
kompatibilis, így olyan terméket állíthat össze,
amely megfelelő lesz gyermekének.

A plüssállatok mosógépben, a cumik
mosogatógépben, sterilizálóban vagy forró
vízben is moshatók. Nyugodt lehet afelől, hogy
gyermekét mindig tiszta és biztonságos
környezet veszi körül.

A babák tudják, hogy mit szeretnek!
Megkérdeztük az anyukákat, hogy a
gyermekeik hogyan reagálnak a texturált
szilikon cumijainkra, és 98%-uk azt mondta,
hogy gyermekük elfogadja a Philips Avent ultra
soft cumikat.
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Műszaki adatok
A következőt tartalmazza:
ultra soft snuggle: 1 db
ultra soft cumi 0–6 hónapos korhoz: 1 db
Biztonság
BPA-mentes

Higiénikus
Könnyű tisztítás
A cumi sterilizálható
A cumi mosogatógépben is tisztítható
A plüssállat mosógépben mosható
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* Az Egyesült Államokban 2016-ban 112 anyuka
részvételével végzett fogyasztói teszt során az anyukák
96%-a úgy nyilatkozott, hogy a cumipajzs kevesebb
nyomot hagy a bőrön, és kevesebb irritációt okoz.
* 2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói
felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak az ultra
air és ultra soft texturált cumik esetében.
* Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
* Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a
játszócumit
* A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban
támogatja az anyukákat és babákat

