
 

 

Philips Avent
Mini duda

Idealno za novorojenčke
0–2 m
Ortodontska in brez bisfenola A
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Du
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zlo
jemno majhna in lahka duda za vašega malčka

dobno prileganje za novorojenčke
da Philips Avent Mini pomirja majhne dojenčke, stare do 2 meseca. Majhen in lahek 
tnik se udobno prilega novorojenčku in se ne dotika njegovega nosu. Ortodontski 
žljiv cucelj skrbi za razvoj malčkove ustne votline.

Enostavno čiščenje
• Enostavno steriliziranje za popolno higieno

Za majhne dojenčke
• Izjemno majhna in lahka duda za majhne dojenčke

Kakovost zagotovljena
• Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Udoben in mehak silikonski cucelj
• Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Varnost in higiena
• Varnostni ročaj za enostavno odstranjevanje
• Zaščitni higienski pokrovček poskrbi, da je dojenčkova duda čista.



 Izjemno majhna in lahka

Mini duda ima zelo majhen in lahek ščitnik, ki je 
primeren za majhne dojenčke do 2 mesecev.

Ortodontski cucelj

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in 
med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega 
neba, zob in dlesni.

Izdelano v VB

Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka 
dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši 
nagrajeni proizvodni enoti v VB.*

Varnostni ročaj

Z varnostnim ročajem lahko kadarkoli enostavno 
odstranite dudo iz dojenčkovih ust. Primejo ga lahko 
tudi male ročice.

Zaščitni higienski pokrovček

Kadar dude ne uporabljate, enostavno nadenite 
pokrovček in jo tako varno in higiensko shranite.

Enostavna sterilizacija

Enostavno očistite dojenčkove običajne dude in dude 
Soothies. Vstavite jih v sterilizator ali jih potopite v 
vrelo vodo.
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Specifikacije
Kaj vsebuje
• Mini duda: 2 pcs

Higiena
• Mogoče sterilizirati
• Primerno za pomivalni stroj
• Enostavno čiščenje

Varnost
• Brez bisfenola A
• Varnostni držalni obroček
•

* Proizvajalec leta 2014
* Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe
* Najboljša znamka dud na svetu
* Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja
* V spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic; VB 2012.
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