
 

ultra air cumi

 
Biztosítja a baba bőrének
légzését

6-18 hó

Fogszabályozós és BPA-mentes

2 db-os

 

SCF245/22

Könnyű, légáteresztő cumi
Az extra nagy levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

Nyugtassa meg gyermekét egy olyan cumival, amely lehetővé teszi a bőr lélegzését. A Philips Avent ultra air

extra nagy nyílásokkal rendelkezik, hogy a bőr száraz maradjon. A könnyű cumipajzsot a maximális

levegőáramlásra tervezték. Különböző színekben és kivitelekben kapható.

Kényelmesen puha, bársonyos cumi
A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

A babák 98%-a elfogadja az ultra air játszócumijainkat*

Texturált, selymes cumi a megnyugtató kényelem érdekében

Könnyű, légáteresztő cumi
4 extra nagy levegőnyílás

A bőr szárazabb marad cumizás közben

Kényelmes cumizást biztosító lekerekített szélek

Sterilizálás és tárolás egyetlen praktikus tokban
Sterilizálás és tárolás egyetlen praktikus tokban
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Fénypontok
4 extra nagy levegőnyílás

Az ultra air arra készült, hogy maximális

levegőáramlást biztosítson, hogy babája

érzékeny bőre lélegezhessen.

A bőr szárazabb marad

Kisgyermeke bőre szárazabb marad cumizás

közben, mert a cumi légáteresztő kialakítása

maximális légáramlást biztosít.

Kényelmes, lekerekített szélek

A különleges levegőáramlást biztosító cumilap

könnyű, lekerekített szélei pedig a baba

kényelmét szolgálják.

Cumielfogadás

A babák tudják, hogy mit szeretnek!

Megkérdeztük az anyukákat, hogy a

gyermekeik hogyan reagálnak a texturált

szilikon cumijainkra, és átlagosan 98%-uk azt

mondta, hogy gyermekük elfogadja a Philips

Avent ultra soft és ultra air játszócumijainkat.

Selymes textúrájú cumi

A játszócumi selymes, texturált szilikon cumija

megnyugtatja gyermekét, és kényelmet biztosít

a számára.

Fogszabályozós játszócumi

Az összeharapható szilikon cumink

szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem

zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és

ínyének fejlődését.

Egyszerű sterilizálás és tárolás

Az ultra air hordtáskája sterilizálóként is

szolgál – csak egy kis vizet kell hozzáadnia és

be kell dobnia a mikróba. Nyugodt lehet afelől,

hogy tiszta lesz a következő alkalomra.
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Műszaki adatok
A következőt tartalmazza:
ultra air cumi: 2 pcs

Mellékelt tartozékok
Sterilizáló/tok

Higiénikus
Sterilizálható

Mosogatógépben tisztítható

Könnyű tisztít.

Biztonság
BPA-mentes

Biztonsági gyűrűs fogantyú

 

* 2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói

felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips

Avent 0-6 hónapos és 6-18 hónapos babák számára

kínált ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.

* Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a

játszócumit

* Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

* Az év gyártója – 2014
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