
suzetă ultra soft

 
ultramoale şi flexibilă

0-6 luni

Ortodontică şi fără BPA

Pachet de 2

 

SCF227/20
Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a

bebeluşului

Disc de protecţie flexibil pentru potrivire confortabilă

Ai grijă de pielea sensibilă cu suzeta ultra soft Philips Avent. Discul de protecţie

extrem de moale* şi flexibil se mulează pe forma feţei bebeluşului, lăsând mai

puţine urme şi cauzând mai puţine iritaţii, calmându-l pe cel mic într-un mod

confortabil.

Disc de protecţie unic, moale şi flexibil

Disc protecţie moale şi flexibil pentru mai puţine urme şi iritaţii ale pielii

Disc de protecţie rotunjit pentru confort sporit în fiecare zi

Tetină comodă, moale şi fină

Adorată de bebeluşii din întreaga lume*

Tetină fină, texturată pentru un supt confortabil

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Sterilizeaz-o şi păstreaz-o în cutie

Sterilizeaz-o şi păstreaz-o în cutie



suzetă ultra soft SCF227/20

Repere Specificaţii

Disc protecţie moale şi flexibil

Pielea sensibilă are nevoie de protecţie

suplimentară. Graţie tehnologiei discului de

protecţie, această suzetă urmează liniile

naturale ale feţei bebeluşului pentru o potrivire

mai confortabilă. Cel mic va avea mai puţine

urme şi iritaţii pe piele.

Disc de protecţie rotunjit

Discul nostru de protecţie rotunjit reduce la

minimum presiunea şi este delicat cu pielea

bebeluşului, calmându-l pe cel mic într-un

mod confortabil.

Grad de acceptare a tetinei de 98 %*

Am întrebat mamele cum răspund bebeluşii lor

la tetinele noastre texturate din silicon, iar în

medie 98 % dintre ele au spus că micuţul

acceptă suzetele ultra soft şi ultra air Philips

Avent.

Tetină fină, texturată

Tetina fină, texturată, din silicon a acestei

suzete îl linişteşte şi îl calmează pe cel mic.

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.

Sterilizare şi depozitare uşoare

Cutia de transport foarte moale poate fi

utilizată şi ca sterilizator, deci tot ce trebuie să

faci este să adaugi apă şi să o introduci în

cuptorul cu microunde. Poţi avea apoi

siguranţa că este curată pentru următoarea

utilizare.

Include

suzetă ultra soft: 2 buc.

Accesorii incluse

Cutie de transport/sterilizare

Siguranţă

Mâner cu inel de siguranţă

Fără BPA

Igienă

Uşor de curăţat

Pot fi sterilizate

Lavabil în maşina de spălat vase

 

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.

* Dezvoltată în colaborare cu personal medical şi mămici

* Teste de consum din SUA realizate în anii 2016-2017

arată o medie de acceptare de 98 % a tetinei texturate

Philips Avent folosită în suzetele noastre ultra air şi

ultra soft

* 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

* 85 % din mamele chestionate au perceput această

suzetă ca fiind mai moale decât opt modele

comparabile ale altor mărci importante, conform unei

cercetări independente realizate în februarie 2017 în

S.U.A.
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