
 

šidítko ultra air

 
Umožňuje pokožce dítěte dýchat

6-18 měsíců

Ortodontické a bez obsahu BPA

2 ks v balení

 

SCF342/22

Lehké a prodyšné šidítko
Mimořádně velké ventilačními otvory navíc umožňují pokožce dítěte dýchat.

Uklidněte své dítě šidítkem, které umožňuje pokožce dýchat. Šidítko Philips Avent ultra air má mimořádně velké

otvory, které udrží pokožku suchou. Jeho lehký kotouč je navržen pro maximální proudění vzduchu. Je k dostání

v různých barvách a provedeních.

Pohodlný sosák z jemného a měkkého materiálu

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

98 % miminek přijímá naše šidítka ultra air*

Sosák s jemným povrchem pro konejšivé pohodlí

Lehké a prodyšné šidítko

4 extra velké ventilační otvory

Pokožka zůstává sušší, když se dítě zklidňuje

Zaoblené okraje pro pohodlné konejšení

Možnost sterilizace a uložení v praktickém pouzdru

Možnost sterilizace a uložení v praktickém pouzdru



šidítko ultra air SCF342/22

Přednosti

4 extra velké ventilační otvory

Šidítko ultra air je navrženo tak, aby

umožňovalo maximální proudění vzduchu a

citlivá pokožka dítěte mohla dýchat

Pokožka zůstává sušší

Pokožka vašeho děťátka zůstává během

zklidňování sušší díky prodyšnému designu

tohoto šidítka, které vytváří maximální

proudění vzduchu.

Pohodlné, zaoblené okraje

Kotouč šidítka ultra air je lehký a má zaoblené

okraje, které zajistí pohodlí dítěte.

Přijetí dudlíku

Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme

se maminek, jak jejich děti reagují na náš

dudlík s povrchovou úpravou a průměrně 98 %

z nich odpovědělo, že jejich miminko šidítka

Philips Avent ultra soft a ultra air přijímá.

Sosák s jemným povrchem

Silikonový dudlík s povrchovou úpravou tohoto

šidítka vaše děťátko konejší a uklidňuje.

Ortodontický dudlík

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar,

který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního

patra dítěte.

Snadná sterilizace a skladování

Cestovní pouzdro ultra air slouží i jako

sterilizátor – stačí pouze přidat vodu a vložit jej

na chvilku do mikrovlnné trouby. Můžete mít

jistotu, že šidítko bude čisté a připravené na

další použití.
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Specifikace

Hygienické

Lze sterilizovat

Vhodné do myčky

Snadné čištění

Bezpečnost

Bez BPA

Bezpečnostní kroužek

Včetně příslušenství

Sterilizátor/přenosné pouzdro

Co je součástí

šidítko ultra air: 2 ks

 

* 2016–2017 Spotřebitelské testy v USA prokázaly

v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku Philips Avent

s povrchovou úpravou, které používáme u našich šidítek

ultra air a ultrasoft pro děti ve věku 0–6 a 6–18 měsíců.

* Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech

používání vyměňte

* Největší celosvětová značka šidítek

* Výrobce roku 2014
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