
 

 

Philips Avent
Cumlíky Freeflow

Cumľanie spríjemnené vzduchom

0 – 6 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
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ídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dýchať
mlík Philips Avent Freeflow umožní pokožke vášho drobčeka dýchať. Vrchná časť má 6 vzduchových 

orov umožňujúcich výnimočne dobrý prietok vzduchu a je navrhnutá tak, aby znižovala podráždenie 

kožky. Ortodontický stlačiteľný cumlík rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia vášho dieťatka.

Jednoduché čistenie
• Jednoduchá sterilizácia zaručí lepšiu hygienu

Lepší prietok vzduchu
• Prídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťatka dýchať

Zaručená kvalita
• Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Pohodlný a mäkký silikónový cumlík
• Naše cumlíky obľubuje 9 z 10 bábätiek*
• Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Bezpečnosť a hygiena
• Bezpečnostný krúžok na jednoduché odobratie
• Nasadzovací kryt pomáha udržať cumlík vášho dieťatka čistý



 Lepší prietok vzduchu

Pokožka musí dýchať. Vrchná časť má 6 
vzduchových otvorov umožňujúcich 
výnimočne dobrý prietok vzduchu. Zároveň je 
navrhnutá tak, aby znižovala podráždenie 
pokožky.

Jednoduchšie prisatie

Bábätká vedia, čo chcú! Spýtali sme sa 
mamičiek, ako ich deti reagujú na cumlíky 
Philips Avent, a naše cumlíky prijíma 
9 z 10 bábätiek.*

Ortodontický cumlík

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má 
symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený 
vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien 
dieťaťa.

Vyrobené v Spojenom kráľovstve

Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka 
je v dobrých rukách. Tento cumlík bol 
vyrobený v našej oceňovanej továrni 
v Spojenom kráľovstve.*

Bezpečnostný krúžok

Náš bezpečnostný krúžok vám umožní cumlík 
dieťaťu kedykoľvek jednoducho vziať. Dokážu 
ho uchopiť dokonca aj malé detské ručičky!

Nasadzovací kryt na zaistenie hygieny

Keď sa cumlík nepoužíva, stačí naň nasadiť kryt 
a môžete ho bezpečne a hygienicky odložiť.

Jednoduchá sterilizácia

Cumlíky Soothies aj ostatné cumlíky svojich 
najmenších udržíte ľahko čisté. Stačí ich vložiť 
do sterilizátora alebo ponoriť do vriacej vody.
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Hlavné prvky
Cumlíky Freeflow
Cumľanie spríjemnené vzduchom 0 – 6 m, Ortodontické a bez obsahu BPA
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Čo je súčasťou balenia
• Cumlík Freeflow: 2 pcs

Hygiena
• Možnosť sterilizácie

• Vhodné na čistenie v umývačke riadu
• Jednoduché čistenie

Bezpečnosť
• Bez obsahu BPA
• Bezpečnostné krúžkové držadlo
•
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Technické údaje
Cumlíky Freeflow
Cumľanie spríjemnené vzduchom 0 – 6 m, Ortodontické a bez obsahu BPA

* Svetová jednotka medzi cumlíkmi
* Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch 

týždňoch používania.
* Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu 

vývoja
* Test prebehol online v spolupráci so 100 mamičkami, Veľká Británia, 

2012
* Výrobca roka 2014
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