Duda ultra soft
Izjemno mehka in prilagodljiva
0–6 m
Ortodontska in brez bisfenola A
SCF213/20

Najmehkejša duda za dojenčkovo občutljivo kožo
Prilagodljiv ščitnik za udobno prileganje
Poskrbite za občutljivo kožo z dudo Philips Avent ultra soft. Izredno mehak*, prilagodljiv ščitnik se prilagodi
obliki dojenčkovih lic, zato pušča manj odtisov in manj draži kožo, kar zagotavlja udobnejše pomirjanje.
Udoben, mehak in svilnat cucelj
Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline
Teksturiran, svilnat cucelj za udobno pomirjanje
Priljubljeno pri dojenčkih po vsem svetu*
Izjemno mehak in prilagodljiv ščitnik
Mehak, prilagodljiv ščitnik za manj draženja in odtisov na koži
Okrogel ščitnik za dodatno udobje vsak dan
Steriliziranje in shranjevanje v eni priročni torbici
Steriliziranje in shranjevanje v eni priročni torbici

Duda ultra soft

SCF213/20

Značilnosti

Speciﬁkacije

Prilagodljiv in mehak ščitnik

Svilnat in teksturiran cucelj

Kaj vsebuje
Duda ultra soft: 2 pcs
Priložena dodatna oprema
Škatlica za steriliziranje in prenašanje
Higiena
Mogoče sterilizirati
Primerno za pomivalni stroj
Enostavno čiščenje

Občutljiva koža potrebuje dodatno nego. Zaradi
tehnologije ščitnika duda sledi naravnim
linijam dojenčkovega obraza in omogoča
udobno prileganje. Na obrazu vašega malčka
bo manj odtisov, koža pa bo manj razdražena.

Svilnat in teksturiran silikonski cucelj dude
pomirja in skrbi za udobje vašega malčka.
Ortodontski cucelj

Varnost
Brez bisfenola A
Varnostni držalni obroček

Okrogel ščitnik

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične
oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj
otrokovega neba, zob in dlesni.
Okrogel ščitnik zmanjša pritisk, zato je
pomirjanje udobno in nežno vpliva na lica
vašega malčka.

Enostavno steriliziranje in shranjevanje

98-odstotni sprejem cuclja*

Povprašali smo, kako se malčki odzivajo na
teksturirane silikonske cuclje, in povprečno
98 % mater je povedalo, da so dojenčki
sprejeli dude ultra soft in ultra air Philips Avent.

Potovalna torbica za dude ultra soft je hkrati
tudi sterilizator, tako le dolijete nekaj vode in jo
postavite v mikrovalovno pečico. Lahko ste
prepričani, da bodo dude čiste za naslednjo
uporabo.
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* Po neodvisni raziskavi, ki je bila narejena v ZDA
februarja 2017, 85 % anketiranih mater meni, da je duda
mehkejša v primerjavi z osmimi modeli drugih vodilnih
znamk
* Potrošniški preskusi, izvedeni v ZDA med letoma 2016 in
2017, so pokazali 98-odstotni sprejem teksturiranega
cuclja Philips Avent naših dud ultra air in ultra soft
* Razvito v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki in
mamicami
* Najboljša znamka dud na svetu
* Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4
tedne uporabe
* Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki
stopnji razvoja

