
 

Soothie Shapes

cumi
 

Egyrészes szilikon kialakítás

0-3 hó

Fogszabályozós és BPA-mentes

2 db-os

 

SCF194/01

Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést

Rugalmas orvosi szilikon

A Philips Avent Soothie Shapes cumi további lehetőséget kínál arra, hogy elmélyítse gyermekével szembeni

kötődését, a különleges egyrészes kialakításnak köszönhetően ugyanis a cumiba az ujját is be tudja dugni. Az

orvosi szilikonból készült Soothie Shapes cumi könnyen tisztítható.

Könnyű tisztítás

Könnyen sterilizálható a fokozott higiénia érdekében

Kényelmesen illeszkedő, lekerekített formájú cumi

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Ujjon megtartható megoldás

A különleges kialakítás elősegíti a kötődés elmélyülését

Orvosi szilikon

BPA-mentes, tartós orvosi szilikonból készült

Egészségügyi szakemberek ajánlásával

Egyesült államokbeli kórházakban használt



Soothie Shapes cumi SCF194/01

Fénypontok Műszaki adatok

Kórházakban használt

Mivel a Soothie cumi újszülöttekre gyakorolt

megnyugtató hatása a szakemberek által is

ismert, az egyesült államokbeli kórházakban is

gyakran használják.*

Egyedi forma

A Soothie Shapes némileg különbözik többi

cuminktól. Egyedi formájának köszönhetően az

ujját is bele tudja helyezni, így a szopás

segítésével elmélyítheti gyermekéhez való

kötődését.

Fogszabályozós játszócumi

Az összeharapható szilikon cumink

szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem

zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és

ínyének fejlődését.

Orvosi szilikon

Ez a cumi BPA-mentes, tartós, mégis rugalmas

orvosi szilikonból készült.

Könnyen sterilizálható

Könnyen tisztán tarthatja gyermeke Soothie

cumiját és játszócumiját. Csak tegye

sterilizálóba, vagy merítse forrásban lévő vízbe.

 

Higiénikus

Sterilizálható

Könnyű tisztít.

Biztonság

BPA-mentes

A következőt tartalmazza:

Soothie Shapes cumi: 2 db

 

* A Soothie cumirésze és anyaga megegyezik az egyesült

államokbeli modellével, lapja azonban eltérő formájú.

* Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

* Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a

játszócumit

* A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban

támogatja az anyukákat és babákat
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