
čiulptukas „ultra air“

 
Su tamsoje švytinčiu pagrindu

6–18 mėn.

Ortodontiniai be BPA

 
SCF376/22

Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
Lengva rasti tamsoje

Nuraminkite kūdikį naudodami čiulptuką, kuris leidžia kvėpuoti odai ir kurį paprasta surasti naktį. „Philips Avent

ultra air night“ turi labai dideles skylutes, kad oda išliktų sausa, ir tamsoje švytintį pagrindą, kad jį matytumėte

išjungę šviesas.

Lengva rasti naktį

Lengva rasti išjungus šviesas

Kūdikio odelė išlieka švelni ir sausa

Leiskite odai kvėpuoti

Sterilizuokite ir laikykite viename patogiame dėkle

Sterilizuokite ir laikykite viename patogiame dėkle

Labai švelnus čiulptukas didesniam komfortui

Mėgstamas kūdikių visame pasaulyje*

Pritaikytas prie natūralios gomurio, dantų ir dantenų formos

Tobula tekstūra komfortui pajusti



čiulptukas „ultra air“ SCF376/22

Ypatybės Specifikacijos

Papildomas vėdinimas

Itin didelės skylutės orui švelniai vėdina

kūdikio odelę, kad ji būtų švelni ir sausa.

Švyti tamsoje

Naudokitės „ultra air“ čiulptuko tamsoje

švytinčiu pagrindu, kad greitai rastumėte

kūdikio čiulptuką neįjungę šviesos.

Labai švelnus čiulptukas

Visos „ultra air“ čiulptuko detalės sukonstruotos

taip, kad būtų lengvos ir patogios, įskaitant

labai švelnų čiulptuką.

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.

Sveikas burnos vystymasis

Rūpinkitės savo mažylio burnos vystymusi

naudodami simetrišką čiulptuką, kuris yra

pritaikytas prie natūralios gomurio, dantų ir

dantenų formos.

Paprastas sterilizavimas ir laikymas

„ultra air“ 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

čiulptukas „ultra air“: 2 pcs

Pridėti priedai

Sterilizavimo / laikymo dėklas

Higiena

Gali būti sterilizuojami

Galima plauti indaplovėje

Lengva valyti

Saugumas

Be BPA

Saugi žiedo formos rankenėlė

 

* Kraukite čiulptuką „ultra air night“ dienos / namų

šviesoje bent valandą

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

kad tekstūriniai „Philips Avent“ čiulptukai, naudojami

mūsų čiulptukuose „ultra air“ ir „ultra soft“, skirtuose 0–

6 mėn. ir 6–18 mėn. kūdikiams, patinka vidutiniškai 98 %

dalyvių.

* Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

* Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
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