Philips Avent
Duda ultra air

Omogoča dihanje dojenčkove
kože
0–6 m
Ortodontska in brez bisfenola A
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Lahka, zračna duda
Posebej velike zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha
Dojenčka pomirjajte z dudo, ki koži omogoča dihanje. Philips Avent ultra air se ponaša z
izjemno veliki odprtinami, ki skrbijo, da koža ostane suha. Lahek ščitnik omogoča največji
možen pretok zraka. Na voljo v različnih barvah in zasnovah.
Udoben, mehak in svilnat cucelj
• Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline
• 98 % dojenčkov sprejme našo dudo ultra air*
• Teksturiran, svilnat cucelj za udobno pomirjanje
Lahka, zračna duda
• 4 posebej velike zračne luknjice
• Koža med sesanjem ostane suha
• Zaobljeni robovi za udobno sesanje
Steriliziranje in shranjevanje v eni priročni torbici
• Steriliziranje in shranjevanje v eni priročni torbici
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Duda ultra air

Omogoča dihanje dojenčkove kože 0–6 m, Ortodontska in brez bisfenola A

Značilnosti
4 posebej velike zračne luknjice

Sprejem cuclja

Ortodontski cucelj

Duda ultra air omogoča največji možen pretok
zraka, da lahko otrokova občutljiva koža diha.

Dojenčki vedo, kaj jim je všeč. 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.

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

Koža ostane suha

Enostavno steriliziranje in shranjevanje

Svilnat in teksturiran cucelj

Zračna zasnova dude, ki omogoča kar največji
pretok zraka, poskrbi, da koža vašega malčka
med sesanjem ostane suha.
Udobni zaobljeni robovi

Ščitnik dude ultra air je lahek in ima zaobljene
robove za udobno sesanje.

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

Potovalna torbica za dude ultra air 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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Duda ultra air

Omogoča dihanje dojenčkove kože 0–6 m, Ortodontska in brez bisfenola A

Specifikacije
Kaj vsebuje

• Duda ultra air: 2 pcs

• Primerno za pomivalni stroj
• Enostavno čiščenje

Priložena dodatna oprema

Varnost

• Škatlica za steriliziranje in prenašanje

Higiena

• Brez bisfenola A
• Varnostni držalni obroček
•

• Mogoče sterilizirati
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* Potrošniški preskusi, izvedeni v ZDA med letoma 2016 in 2017, so
pokazali 98-odstotni sprejem teksturiranega cuclja Philips Avent
naših 0–6 m in 6–18 m dud ultra air in ultra soft.
* Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe
* Najboljša znamka dud na svetu
* Proizvajalec leta 2014

