
 

Cumlík Soothie
Shapes

 
Jednodielny silikónový dizajn

0 – 3 m

Ortodontické a bez obsahu BPA

2 ks

 

SCF194/02

Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
Flexibilný silikón vhodný na medicínske použitie

Cumlík Philips Avent Soothie Shapes vám umožňuje prehlbovať puto medzi vami a vaším dieťaťom vďaka

jedinečnému jednodielnemu dizajnu, ktorý poskytuje vášmu dieťaťu pocit pokoja a útechu v podobe vášho

prsta. Cumlík Soothie Shapes je vyrobený z medicínskeho silikónu a ľahko sa čistí.

Používaný odborným lekárskym personálom

Distribuované v nemocniciach v USA

Riešenie, ktoré stimuluje pocit držania prsta

Jedinečný dizajn podporuje zbližovanie

Pohodlný oblý cumlík

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Silikón medicínskej kvality

Vyrobené z odolného silikónu bez obsahu BPA vhodného na medicínske použitie

Jednoduché čistenie

Jednoduchá sterilizácia zaručí lepšiu hygienu



Cumlík Soothie Shapes SCF194/02

Hlavné prvky Technické údaje

Používané v nemocniciach

Dôveruje im zdravotnícky personál pri utišovaní

novorodencov. Cumlíky Soothie sa distribuujú v

nemocniciach v USA.*

Jedinečný tvar

Cumlík Soothie Shapes sa trochu líši od našich

ostatných cumlíkov. Jeho jedinečný tvar vám

umožňuje vložiť prst do cumlíka, takže sa

môžete zbližovať so svojím bábätkom

a pomáhať mu sať.

Ortodontický cumlík

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má

symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený

vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien

dieťaťa.

Silikón medicínskej kvality

Cumlík je vyrobený z odolného, no pružného

silikónu bez obsahu BPA vhodného

na medicínske použitie.

Jednoduchá sterilizácia

Cumlíky Soothies aj ostatné cumlíky svojich

najmenších udržíte ľahko čisté. Stačí ich vložiť

do sterilizátora alebo ponoriť do vriacej vody.

 

Čo je súčasťou balenia

Cumlík Soothie Shapes: 2 ks

Bezpečnosť

Bez obsahu BPA

Hygiena

Jednoduché čistenie

Možnosť sterilizácie

 

* Tento cumlík má rovnako tvarovanú cmúľaciu časť

a vyrába sa z rovnakého materiálu ako americký model,

jeho kotúč má však iný tvar.

* Svetová jednotka medzi cumlíkmi

* Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po

štyroch týždňoch používania.

* Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká

v každom štádiu vývoja
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