Suzete fantezie
3-6 luni
Fără BPA
SCF172/21

Ortodontică, fără BPA
Suzetă cu design colorat şi strălucitor în formă de animale
Tetinele Philips Avent ortodontice, comprimabile şi simetrice respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi
gingiilor bebeluşului. Toate suzetele Philips Avent sunt realizate din silicon şi sunt lipsite de miros şi de gust.
Culorile pot ﬁ modiﬁcate.
Tetină ortodontică
Tetină ortodontică, comprimabilă şi simetrică
9 din 10 bebeluşi acceptă suzeta Philips Avent*
Igienă
Capac de protecţie cu aplicare rapidă
Siguranţă
Mâner cu inel de siguranţă
Inodoră şi fără gust
Tetine confortabile din silicon

Suzete fantezie

SCF172/21

Repere

Speciﬁcaţii

Tetină ortodontică
Tetinele Philips Avent plate, simetrice, de
forma unei picături, respectă dezvoltarea
naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor
bebeluşului, deşi capătul suzetei este orientat
în sus în gură.

Capac de protecţie cu aplicare rapidă
Pentru a păstra igienice tetinele sterilizate

Ţara de origine
England

Mâner cu inel de siguranţă
Pentru scoaterea uşoară a suzetei Philips
Avent în orice moment

Etape de dezvoltare
Fază: 0 - 6 luni

Tetine confortabile din silicon
Tetina Philips Avent de silicon este inodoră şi
fără gust, prin urmare copilul tău o va accepta
mai uşor. Siliconul este neted, transparent, uşor
de curăţat şi nu devine lipicios. Tetina este
durabilă, rezistentă, nu îşi pierde forma şi nu
se decolorează în timp.

Acceptare demonstrată
9 din 10 bebeluşi acceptă suzeta Philips Avent
(testată online de 100 mame, Regatul Unit
2012).

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Speciﬁcaţiile pot ﬁ modiﬁcate fără
preaviz. Mărcile comerciale sunt
proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.

Include
Suzetă din silicon: 2 pcs
Capac de protecţie cu aplicare rapidă: 2 pcs
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* Nu lega suzeta de gâtul copilului, deoarece există
pericolul de strangulare.
* 9 din 10 bebeluşi acceptă suzeta Philips Avent (testată
online cu 100 de mămici, în Marea Britanie, în anul
2012)

