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Itin minkštas ir lankstus

0–6 mėn.

Ortodontiniai be BPA

2 vnt.

 

SCF222/20

Minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
Patogus, lankstus skydelis

Pasirūpinkite jautria oda su „Philips Avent ultra soft“ čiulptuku. Mūsų superminkštas*, lankstus skydelis prisitaiko

prie kūdikio skruostų formos, todėl lieka mažiau žymių ir mažiau dirginama oda, o čiulpti patogiau.

Švelnus, minkštas ir patogus čiulptukas
Skirtas natūraliai burnos raidai

Švelnios tekstūros čiulptukai patogiam čiulpimui

Mėgstamas kūdikių visame pasaulyje*

Unikalus minkštas ir lankstus skydelis
Minkštas, lankstus skydelis, paliekantis mažiau žymių ir mažiau dirginantis odą

Apvalus skydelis papildomam kasdieniam patogumui

Sterilizuokite ir laikykite viename patogiame dėkle
Sterilizuokite ir laikykite viename patogiame dėkle



itin minkštas čiulptukas SCF222/20

Ypatybės Specifikacijos
Minkštas, lankstus skydelis

Švelniai odai reikia papildomos priežiūros. Dėl

naudojamos skydelio technologijos šis

čiulptukas prisitaiko prie natūralių kūdikio

veido linkių ir yra patogus. Ant mažylio odos

liks mažiau žymių ir ji bus mažiau dirginama.

Apvalus skydelis

Su mūsų apvaliu skydeliu spaudimas yra

minimalus, todėl čiulpti patogu, o čiulptukas

yra švelnus mažylio skruostams.

98 % kūdikių mėgsta čiulptuką*

Kai klausėme mamų, kaip jų mažyliai reaguoja

į mūsų tekstūrinius, silikoninius čiulptukus,

vidutiniškai 98 % teigė, kad jų kūdikiams

patinka „Philips Avent ultra soft“ ir „ultra air“

čiulptukai.

Švelnios tekstūros čiulptukai

Čiulpdamas šį švelnios tekstūros silikoninį

čiulptuką mažylis nusiramina ir jaučiasi

patogiai.

Ortodontinis čiulptukas

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra

simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko

prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Paprastas sterilizavimas ir laikymas

„Ultra soft“ kelioninis dėklas naudojamas ir

kaip sterilizatorius, tad jums reikės tik įpilti šiek

tiek vandens ir įdėti jį į mikrobangų krosnelę.

Tuomet tiesiog padėkite, nes jis jau švarus

kitam naudojimui.

 

Kas pridedama
itin minkštas čiulptukas: 2 pcs

Pridėti priedai
Sterilizavimo / laikymo dėklas

Higiena
Gali būti sterilizuojami

Galima plauti indaplovėje

Lengva valyti

Saugumas
Be BPA

Saugi žiedo formos rankenėlė

 

* Sukurta pasitelkiant sveikatos priežiūros specialistus ir

mamas

* 2016–2017 m. atlikti JAV vartotojų bandymai parodė,

kad tekstūriniai „Philips Avent“ čiulptukai, naudojami

„ultra air“ ir „ultra soft“ čiulptukuose, patinka vidutiniškai

98 % dalyvių

* Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

* Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

* Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų

raidos etapais

* 85 % apklaustų mamų teigia, kad šis čiulptukas yra

švelnesnis palyginti su kitais aštuoniais pirmaujančių

prekių ženklų modeliais; nepriklausomas tyrimas, JAV,

2017 m. vasario mėn.
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