
ultra air cumi

 
Sötétben fluoreszkáló gombbal

6-18 hó

Fogszabályozós és BPA-mentes

2 db-os

 
SCF376/22

Könnyű, légáteresztő cumi
Könnyen megtalálható a sötétben

Ringassa álomba gyermekét egy olyan cumival, amely levegőhöz juttatja a bőrt, és éjszaka is könnyedén

megtalálható. A Philips Avent éjszakai ultra air extra nagy nyílásai segítenek megőrizni a bőr szárazságát,

sötétben fluoreszkáló gombjának köszönhetően pedig sötétben is látható.

Megóvja a baba bőrének puhaságát és szárazságát

Hagyja a bőrt szabadon lélegezni

Éjszaka is könnyedén megtalálható

Könnyen megtalálható a sötétben

Selymes cumi az extra kényelemért

Az ideális felület a komfortérzethez

A babák a világ minden részén imádják*

Illeszkedik a szájpadlás, a fogak és az íny természetes alakjához

Sterilizálás és tárolás egyetlen praktikus tokban

Sterilizálás és tárolás egyetlen praktikus tokban



ultra air cumi SCF376/22

Fénypontok Műszaki adatok

Extra szellőzés

Az extra nagy levegőnyílások szellőztetik

kisbabája bőrét, hogy az puha és száraz

maradjon.

Fluoreszkál a sötétben

Használja támpontul a sötétben fluoreszkáló

gombot, hogy a villany felkapcsolása nélkül is

gyorsan megtalálhassa kisbabája ultra air

cumiját.

Selymes cumi

Az ultra air cumi minden jellemzője a könnyed

és kényelmes érzetet szolgálja, a selymes

cumifejet is beleértve.

98%-os cumielfogadás*

Amikor megkérdeztük az anyukákat, hogy a

gyermekeik hogyan reagálnak a texturált

szilikon cumijainkra, átlagosan 98%-uk azt

mondta, hogy gyermekük elfogadja a Philips

Avent ultra soft és ultra air játszócumijainkat.

Egészséges fogfejlődés

Ügyeljen a gyermek fogfejlődésére ezzel a

szimmetrikus cumival, amely illeszkedik a

babák szájpadlásának, fogainak és ínyeinek

természetes alakjához.

Egyszerű sterilizálás és tárolás

Az ultra air hordtáskája sterilizálóként is

szolgál – csak egy kis vizet kell hozzáadnia és

be kell dobnia a mikróba. Nyugodt lehet afelől,

hogy tiszta lesz a következő alkalomra.

 

A következőt tartalmazza:

ultra air cumi: 2 db

Mellékelt tartozékok

Sterilizáló/tok

Biztonság

Biztonsági gyűrűs fogantyú

BPA-mentes

Higiénikus

Könnyű tisztítás

Sterilizálható

Mosogatógépben tisztítható

 

* Töltse az éjszakai ultra air cumit nappali/otthoni

fényben legalább egy órán át

* 2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói

felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips

Avent 0-6 hónapos és 6-18 hónapos babák számára

kínált ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.

* Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a

játszócumit

* Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
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