Philips Avent
Cumlík ultra air

Ľahký a priedušný cumlík pre citlivú pokožku
Extra pevný cumlík
18 m+
Ortodontické a bez obsahu BPA

Dokonalý pre rastúce zúbky a ďasná
Upokojte svoje dieťatko cumlíkom, ktorý umožňuje pokožke dýchať a podporuje zdravý
vývin úst. ultra air 18M+ má extra veľké prieduchy, ktoré udržujú citlivú pokožku mäkkú
a suchú a extra pevný cumlík pre rastúce zuby a ďasná.
Získajte profesionálne tipy, ako odučiť dieťa od cumlíka
• Zistite, ako by ste svojmu dieťatku mohli pomôcť odučiť sa od cumlíka
Udržiava pokožku dieťatka suchú a mäkkú
• Nechajte pokožku dýchať
• Zľahka spočíva na pokožke
Sterilizujte a odkladajte v jednom praktickom puzdre
• Sterilizujte a odkladajte v jednom praktickom puzdre

SCF349/15

Cumlík ako z hodvábu pre extra komfort
• Ideálne zloženie pre pocit pohodlia
Špeciálne navrhnutý pre rastúce zúbky a ďasná
• Rešpektuje prirodzený tvar podnebia, zubov a ďasien

SCF349/15

Cumlík ultra air

Extra pevný cumlík 18 m+, Ortodontické a bez obsahu BPA

Hlavné prvky
Lepšie prúdenie vzduchu

Technické údaje
Cumlík ako z hodvábu

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.

Ľahký, zaoblený štít

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

Jednoduchá sterilizácia a uskladnenie

ultra air je navrhnutý tak, aby bol ľahký so
zaoblenými okrajmi pre maximálne pohodlie.

Ortodontický, extra pevný cumlík

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.

Získajte profesionálne tipy

Náš symetrický cumlík rešpektuje prirodzený tvar
podnebia vášho dieťatka, jeho zubov a ďasien. Je tiež
extra pevný, čiže ideálny pre rastúce ústa.

Keď nadíde čas na to, aby ste svoje dieťatko odučili
od cumlíka, na www.philips.com/sootherfree získate
užitočné tipy ako na to od našej klinickej
psychologičky.
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* Cumlík nie je odolný voči prehryznutiu! Je vyrobený z odolnejšieho
silikónu ako cumlík ultra air 6 – 18M
* Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch
týždňoch používania.
* Svetová jednotka medzi cumlíkmi

