Philips Avent
Dude Freeflow

Pomirite s prijetnim pretokom
zraka
0–6 m
Ortodontska in brez bisfenola A

Zračni pretok za nego občutljive kože
Dodatne zračne odprtine omogočajo dihanje kože
Z dudo Philips Avent Freeflow omogočite dihanje dojenčkove kože. Ščitnik ima 6 zračnih
odprtin za dodaten zračni pretok, ki so zasnovane tako, da zmanjšajo draženje kože.
Ortodontski zložljiv cucelj skrbi za razvoj malčkove ustne votline.
Enostavno čiščenje
• Enostavno steriliziranje za popolno higieno
Dodaten pretok zraka
• Dodatne zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha.
Kakovost zagotovljena
• Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB
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Udoben in mehak silikonski cucelj
• 9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*
• Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline
Varnost in higiena
• Varnostni ročaj za enostavno odstranjevanje
• Zaščitni higienski pokrovček poskrbi, da je dojenčkova duda čista.
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Značilnosti
Dodaten pretok zraka

Ortodontski cucelj

Varnostni ročaj

Koža mora dihati, še posebej dojenčkova.
Ščitnik ima 6 zračnih luknjic za dodaten pretok
zraka in je zasnovan tako, da zmanjšuje
draženje kože.

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike
in med rastjo zagotavlja naravni razvoj
otrokovega neba, zob in dlesni.

Z varnostnim ročajem lahko kadarkoli
enostavno odstranite dudo iz dojenčkovih ust.
Primejo ga lahko tudi male ročice.

Izdelano v VB

Zaščitni higienski pokrovček

Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega
malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila
izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v
VB.*

Kadar dude ne uporabljate, enostavno
nadenite pokrovček in jo tako varno in
higiensko shranite.

Sprejem cuclja

Dojenčki vedo, kaj jim je všeč. Mamice smo
povprašali, kako se malčki odzivajo na cuclje
Philips Avent, in 9 izmed 10 dojenčkov je
sprejelo naše dude*.

Enostavna sterilizacija

Enostavno očistite dojenčkove običajne dude
in dude Soothies. Vstavite jih v sterilizator ali
jih potopite v vrelo vodo.
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Specifikacije
Kaj vsebuje

• Duda Freeflow: 2 pcs

• Primerno za pomivalni stroj
• Enostavno čiščenje

Higiena

Varnost

• Mogoče sterilizirati

• Brez bisfenola A
• Varnostni držalni obroček
•

Datum izdaje 2021-03-25

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Različica: 16.2.1

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

EAN: 08 71010 34980 87

www.philips.com

* Najboljša znamka dud na svetu
* Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe
* Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja
* V spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic; VB 2012.
* Proizvajalec leta 2014

