
 

 

Philips Avent
Cumlík ultra air

Nechajte pokožku dieťaťa dýchať

0 – 6 m
Ortodontické a bez obsahu BPA

SCF344/20
Ľahký a priedušný cumlík
Výnimočne veľké vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťatka dýchať

Upokojte svoje dieťatko cumlíkom, ktorý umožňuje pokožke dýchať. Cumlík Philips Avent ultra air má 
extra veľké prieduchy, ktoré udržujú pokožku suchú. Jeho ľahká vrchná časť je navrhnutá tak, aby 

poskytovala maximálny možný prietok vzduchu. K dispozícii v rôznych farbách a prevedeniach.

Pohodlný a hodvábne mäkký cumlík
• Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia
• 98 % bábätiek prijíma naše cumlíky ultra air*
• Textúrovaný, zamatovo jemný cumlík pre pohodlie pri cmúľaní

Ľahký a priedušný cumlík
• 4 výnimočne veľké vzduchové otvory
• Pokožka zostáva počas cmúľania suchšia
• Zaoblené okraje pre pohodlné cmúľanie

Sterilizujte a odkladajte v jednom praktickom puzdre
• Sterilizujte a odkladajte v jednom praktickom puzdre



 4 výnimočne veľké vzduchové otvory

Model ultra air je navrhnutý tak, aby poskytoval 
maximálny možný prietok vzduchu a citlivá 
pokožka vášho dieťaťa dýchala.

Pokožka zostáva suchšia

Pokožka vášho dieťaťa zostane počas cmúľania 
suchšia vďaka priedušnému dizajnu tohto 
cumlíka s maximálnym prietokom vzduchu.

Pohodlné, zaoblené okraje

Výnimočne priedušná krytka je ľahká a má 
zaoblené okraje pre pohodlie vášho dieťaťa.

Jednoduchšie prisatie

Bábätká vedia, čo im vyhovuje! Spýtali sme sa 
mamičiek, ako ich dieťatká reagujú na naše 
textúrované silikónové cumlíky a v priemere 
sa 98 % z nich vyjadrilo, že ich dieťa cumlíky 
Philips Avent ultra soft a ultra air prijíma.

Zamatovo jemný textúrovaný cumlík

Tento zamatovo jemný textúrovaný silikónový 
cumlík pomáha utíšiť a upokojiť vaše dieťatko.

Ortodontický cumlík

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má 
symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený 
vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien 
dieťaťa.

Jednoduchá sterilizácia a uskladnenie

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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Hlavné prvky
Cumlík ultra air
Nechajte pokožku dieťaťa dýchať 0 – 6 m, Ortodontické a bez obsahu BPA
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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
•

SCF344/20

Technické údaje
Cumlík ultra air
Nechajte pokožku dieťaťa dýchať 0 – 6 m, Ortodontické a bez obsahu BPA

* 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
* Výrobca roka 2014
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