Cumlík ultra soft
Výnimočne mäkký a ohybný
6-18 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks

SCF223/01

Ten najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho
dieťaťa
Ohybná vrchná časť padne pohodlne
Poskytnite citlivej pokožke starostlivosť pomocou cumlíka Philips Avent ultra soft.
Veľmi mäkká a ohybná vrchná časť kopíruje krivky líc dieťaťa, zanecháva menej
stôp a menšie podráždenie. Umožňuje tak dieťaťu pohodlnejšie cumľanie.
Výnimočne mäkká a ohybná vrchná časť
Mäkká ohybná vrchná časť pre pokožku s menším počtom odtlačkov a známok
podráždenia
Zaoblená vrchná časť pre viac pohodlia každý deň
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
Textúrovaný, zamatovo jemný cumlík pre pohodlie pri cmúľaní

Cumlík ultra soft

SCF223/01

Hlavné prvky

Technické údaje

Ohybná a mäkká vrchná časť

Zamatovo jemný textúrovaný cumlík

Čo je súčasťou balenia
Cumlík ultra soft: 2 pcs
Vrátane príslušenstva
Puzdro na sterilizáciu a prenášanie
Hygiena
Možnosť sterilizácie
Vhodné na čistenie v umývačke riadu
Jednoduché čistenie

Citlivá pokožka si vyžaduje výnimočnú
starostlivosť. Vďaka našej technológii
ochranného štítu dokáže tento cumlík kopírovať
prirodzené krivky tváre dieťaťa. Vaše dieťatko
bude mať na pokožke menej odtlačkov
a známok podráždenia.

Tento zamatovo jemný textúrovaný silikónový
cumlík pomáha utíšiť a upokojiť vaše dieťatko.
Zdravý vývoj ústnej dutiny

Bezpečnosť
Bez obsahu BPA
Bezpečnostné krúžkové držadlo

Zaoblený kotúč

Postarajte sa o správny vývoj ústnej dutiny
svojho dieťatka vďaka symetrickej špičke
cumlíka, ktorá rešpektuje prirodzený tvar
podnebia, zubov a ďasien.
Zaoblený chránič minimalizuje tlak a zaručuje
tak pohodlné cmúľanie šetrné k líčkam vášho
dieťatka.

Jednoduchá sterilizácia a uskladnenie

98 % detí prijalo cumlík*

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.

Ultra mäkké cestovné puzdro slúži zároveň ako
sterilizátor. Stačí len naliať vodu a vložiť do
mikrovlnnej rúry. S istotou tak budete vedieť, že
cumlík je čistý a pripravený na použitie.
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* Vyvinuté v spolupráci s odborníkmi v oblasti zdravotnej
starostlivosti a matkami
* Spotrebiteľské testy vykonané v rokoch 2016 – 2017
v USA ukázali, že v priemere 98 % bábätiek prijíma
textúrované cumlíky Philips Avent, ktoré sa používajú v
cumlíkoch ultra air a ultra soft.
* Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po
štyroch týždňoch používania.
* Svetová jednotka medzi cumlíkmi
* Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká
v každom štádiu vývoja
* 85 % opýtaných mamičiek sa vyjadrilo, že tento cumlík
im zdá byť mäkší ako osem porovnateľných modelov od
iných popredných značiek, nezávislý výskum, USA,
február 2017

