
Módne cumlíky

 

3 – 6 m

Bez obsahu BPA

 
SCF172/21

Ortodontické, bez obsahu BPA
Cumlík s výrazným a farebným dizajnom so zvieratkami

Ortodontické, stlačiteľné a symetrické cumlíky Philips Avent rešpektujú prirodzený vývin ústneho podnebia,

zubov a ďasien dieťaťa. Všetky cumlíky Philips Avent sú vyrobené zo silikónu a sú bez chuti a zápachu. Sfarbenie

sa môže časom meniť.

Ortodontický cumlík

Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík

9 z 10 bábätiek prijíma cumlík Avent od spoločnosti Philips*

Hygiena

Nasadzovací ochranný kryt

Bezpečnosť

Bezpečnostné krúžkové uško

Bez zápachu a príchute

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním



Módne cumlíky SCF172/21

Hlavné prvky Technické údaje

Ortodontický cumlík

Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent

v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin

ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa, aj

keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným

používaním

Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti

a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie

prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa

čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani

po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.

Nasadzovací ochranný kryt

Na udržiavanie hygieny sterilizovaných

cumlíkov na fľaše

Bezpečnostné krúžkové uško

Na ľahké vybratie cumlíka Philips Avent

v ľubovoľnom okamihu

Preukázané prijatie

9 z 10 bábätiek prijíma cumlík Avent od

spoločnosti Philips (testované online

s pomocou 100 mamičiek, Spojené kráľovstvo,

2012).

 

Krajina pôvodu

England

Vývojové stupne

Fáza: 0 – 6 mesiacov

Čo je súčasťou balenia

Silikónový cumlík: 2 pcs

Nasadzovací ochranný kryt: 2 pcs

 

* Neuväzujte cumlík okolo krku dieťaťa, pretože tak vzniká

riziko uškrtenia.

* 9 z 10 bábätiek prijíma cumlík Avent od spoločnosti

Philips (testované online s pomocou 100 mamičiek,

Spojené kráľovstvo, 2012)
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