Philips Avent
Cumlík ultra air

S gombíkom žiariacim v tme
6-18 m
Ortodontické a bez obsahu BPA

SCF376/22

Ľahký a priedušný cumlík
Ľahko ho nájsť v tme
Upokojte svoje dieťatko s cumlíkom, ktorý umožňuje pokožke dýchať a ktorý možno ľahko
nájsť v noci. Philips Avent ultra air night má extra veľké otvory, ktoré udržujú pokožku suchú,
a fluorescentné tlačidlo, ktoré vám umožňuje ho vidieť aj pri vypnutom svetle
Ľahko ho nájsť v noci
• Ľahko ho nájsť, aj keď je svetlo vypnuté
Udržiava pokožku dieťatka suchú a mäkkú
• Nechajte pokožku dýchať
Sterilizujte a odkladajte v jednom praktickom puzdre
• Sterilizujte a odkladajte v jednom praktickom puzdre
Cumlík ako z hodvábu pre extra komfort
• Milujú ho bábätká na celom svete*
• Rešpektuje prirodzený tvar podnebia, zubov a ďasien
• Ideálne zloženie pre pocit pohodlia

SCF376/22

Cumlík ultra air

S gombíkom žiariacim v tme 6-18 m, Ortodontické a bez obsahu BPA

Hlavné prvky
Lepšie prúdenie vzduchu

Technické údaje
98 % detí prijalo cumlík*

Čo je súčasťou balenia
• Cumlík ultra air: 2 pcs

Vrátane príslušenstva

• Puzdro na sterilizáciu a prenášanie

Hygiena

• Možnosť sterilizácie
• Vhodné na čistenie v umývačke riadu
• Jednoduché čistenie

Bezpečnosť

• Bez obsahu BPA
• Bezpečnostné krúžkové držadlo
•

Mimoriadne veľké prieduchy umožňujú pokožke
dýchať a zostane tak jemná a suchá.

V tme žiari

Keď sme sa spýtali mamičiek, ako ich dieťatká
reagujú na naše textúrované silikónové cumlíky,
v priemere 98 % z nich sa vyjadrilo, že ich dieťa
cumlíky Philips Avent ultra soft a ultra air prijíma.

Zdravý vývoj ústnej dutiny

Gombík žiariaci v tme vám umožní rýchlo nájsť
cumlík vášho dieťatka bez toho, aby ste museli
rozsvietiť svetlo.

Cumlík ako z hodvábu

Postarajte sa o správny vývoj ústnej dutiny svojho
dieťatka vďaka symetrickej špičke cumlíka, ktorá
rešpektuje prirodzený tvar podnebia, zubov
a ďasien.

Jednoduchá sterilizácia a uskladnenie

Každý detail cumlíka ultra air, vrátane silikónovej
špičky, je navrhnutý tak, aby bol cumlík ľahký
a pohodlný.

Cestovné puzdro ultra air slúži zároveň ako
sterilizátor. Stačí len naliať vodu a vložiť do
mikrovlnej rúry. S istotou tak budete vedieť, že
cumlík je čistý a pripravený na použitie.
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* Nabíjajte cumlík ultra air night na dennom/umelom svetle aspoň
hodinu
* Spotrebiteľské testy vykonané v rokoch 2016 – 2017 v USA
preukázali, že v priemere 98 % bábätiek prijíma textúrované cumlíky
Philips Avent, ktoré sa používajú v cumlíkoch ultra air a ultra soft 0
– 6 m a 6 – 18 m.
* Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch
týždňoch používania.
* Svetová jednotka medzi cumlíkmi

