
 

ultrablød snuggle

 
Blød med ultrablød sut

0 m+

Ortodontiske og BPA-frie

1x snuggle og 1x sut til 0-6
måneder

 

SCF348/11

Mere komfort med hvert kram
Med ultrablød sut

Den ultrabløde Philips Avent-snuggle er et blødt tøjdyr med en ultrablød sut.

Snugglen vejer ikke meget, så den kan være tæt på spædbarnet, så det føler sig

trygt. Den er nem at finde og frigøre fra sutten til nem og effektiv rengøring.

Nem at rengøre

Aftagelig for nem rengøring

Sutten kan rengøres og steriliseres separat

Udviklet med barnets komfort for øje

Hjælper dig og dit barn med at finde sutten

Tøjdyret er kompatibelt med alle Philips AVENT-sutter

Spædbørn vil nyde ekstra komfort med hvert kram

Blød, sød og venlig

Vælg din favorit, eller få alle fire nuttede figurer

Med ultrablød sut

98 % af spædbørn accepterer noprede silikonesutter*

Nuttet blød snuggle følger med den ultrabløde sut

Blødt fleksibelt skjold for mere komfort og færre mærker på huden
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Vigtigste nyheder

Let at finde

Slut med at lede efter sutter! Det bløde tøjdyr

gør sutten lettere at finde.

Komfort i hvert knus

Spædbørn vil nyde ekstra komfort, når de

krammer med deres tøjdyr. Det er fremstillet af

blødt stof, og dets letvægtspoter holder sutten

på plads.

Passer til Philips Avent-sutter

Tøjdyret er kompatibelt med alle Philips

AVENT-sutter. Så du kan mikse og matche og

skabe det produkt, der er det rette for barnet.

En lille ven til babyen

Babyer vil elske at putte sig med de fire

nuttede figurer: giraf, abe, elefant eller sæl.

Vores bløde tøjdyr er en beroligende og venlig

ledsager til dit barn. Og når barnet er faldet til

ro, kan du gøre det samme.

Aftagelig for nem rengøring

Tøjdyret kan nemt tages af den ultrabløde sut,

og begge er nemme at rengøre. Og du kan føle

dig tryg ved at vide, at din baby altid får en ren

og beroligende oplevelse.

Kan nemt rengøres og steriliseres

Tøjdyret tåler maskinvask, og sutterne kan

vaskes i din opvaskemaskine, i en sterilisator

eller med kogende vand. Det er rart at vide, at

delene altid er rene og sikre for din lille.

Med ultrablød sut

Nuttet blød snuggle følger med vores

ultrabløde sut. Den er fremstillet af fleksibel

silikone, den føles blød mod babys sarte hud

og er designet til at forhindre mærker på huden.

Blødt, fleksibelt skjold

For at beskytte sart hud følger vores ultrabløde

fleksible skjold formen på babyens kinder. Det

giver færre mærker og mindre irritation, så

børnene får en mere behagelig og beroligende

oplevelse. *

98 % accept af sutten

Spædbørn ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt

mødre, hvordan deres små reagerer på vores

noprede silikonesutter, og 98 % svarede, at

deres babyer tager godt imod Philips Avents

ultrabløde sutter.
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Specifikationer

Hvad følger med

Ultrablød sut til 0-6 måneder: 1 pcs

ultrablød snuggle: 1 pcs

Hygiejne

Nem at rengøre

Tøjdyret tåler maskinvask

Sutten kan steriliseres

Sutten tåler opvaskemaskine

Sikkerhed

BPA-fri

 

* I en amerikansk forbrugertest fra 2016 med 112 mødre

sagde 96 %, at skjoldet medfører færre mærker på

huden og mindre hudirritation

* Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser,

at gennemsnitligt 98 % tog godt imod den teksturerede

sut, der bruges til vores ultrabløde og ultra air-sutter

* Verdens førende sutmærke

* Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4

ugers brug

* Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste

udviklingstrin
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