
 

 

Philips Avent
Duda Soothie Shapes

Enodelna zasnova iz silikona
3–18 m
Ortodontska in brez bisfenola A

SCF194/05
Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti

Prilagodljiv silikon za medicinsko uporabo
Duda Philips Avent Soothie Shapes predstavlja nov način za razvijanje povezanosti z vašim 

malčkom, saj edinstvena enodelna zasnova dude zagotavlja udobje in toplino vašega prsta. Duda 
Soothie Shapes je izdelana iz silikona za medicinsko uporabo in jo lahko enostavno očistite.

Enostavno čiščenje
• Enostavno steriliziranje za popolno higieno

Udoben okrogel cucelj
• Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Možnost držanja s prstom
• Edinstvena oblika omogoča povezanost

Silikon za medicinsko uporabo
• Izdelano iz trpežnega silikona za medicinsko uporabo brez bisfenola A

Uporablja jih medicinsko osebje
• Uporabljajo se v bolnišnicah v ZDA



 Uporabljajo se v bolnišnicah

Dude Soothies, ki jim zaupajo zdravstveni 
strokovnjaki, uporabljajo v bolnišnicah v ZDA za 
pomirjanje novorojenčkov.*

Edinstvena oblika

Duda Soothie Shapes je nekoliko drugačna od ostalih 
dud. Njena edinstvena oblika omogoča, da v cucelj 
vstavite prst in se še bolj povežete z dojenčkom ter 
mu pomagate pri sesanju.

Ortodontski cucelj

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

Silikon za medicinsko uporabo

Duda je izdelana iz trpežnega, a prilagodljivega 
silikona za medicinsko uporabo brez bisfenola A.

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
• Duda Soothie Shapes: 2 pcs

Higiena
• Mogoče sterilizirati
• Enostavno čiščenje

Varnost
• Brez bisfenola A
•

* 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
* Ta duda ima enako obliko cuclja in je iz enakega materiala kot 

ameriški model, vendar ima drugačno obliko ščitnika.
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