
 

Nappen Soothie
Shapes

 
Silikondesign i en del

0-3 månader

Ortodontiska och BPA-fria

 

SCF194/00 Främjar barnets naturliga sugbeteende och

anknytning

Flexibel silikon av medicinsk kvalitet

Nappen Philips Avent Soothie Shapes hjälper dig att knyta an till din bebis på ett

nytt sätt. Tack vare vår unika design kan du ge tröst med ditt eget finger. Soothie

Shapes är gjord av silikon av medicinsk kvalitet och är enkel att rengöra.

Enkel att rengöra

Enkel att sterilisera för optimal hygien

Bekväm rund napp

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Fingerlösning

Unik design främjar anknytningen

Medical grade silicone

Tillverkas av BPA-fritt, slitstarkt medicinskt silikon

Används av sjukvårdspersonal

Delas ut på sjukhus i USA



Nappen Soothie Shapes SCF194/00

Funktioner Specifikationer

Används på sjukhus

Används inom sjukvården för att lugna nyfödda

bebisar. Soothies delas ut på sjukhus i USA.*

Unik form

Soothie Shapes är lite annorlunda jämfört med

våra andra nappar. Tack vare dess unika form

kan du placera fingret i nappen så att du kan

knyta an till ditt barn genom att hjälpa dem att

suga.

Ortodontisk napp

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som

vårdar barnets gom, tänder och tandkött när

han eller hon växer.

Medical grade silicone

Nappen tillverkas av BPA-fritt, slitstarkt,

flexibelt medicinskt silikon.

Enkel att sterilisera

Det är enkelt att hålla barnets nappar rena.

Lägg dem bara i sterilisatorn eller sänk ned

dem i kokande vatten.

 

Vad medföljer?

Nappen Soothie Shapes: 2 pcs

Hygien

Kan steriliseras

Enkel att rengöra

Säkerhet

BPA-fri

 

* Den här Soothie-nappen har samma form och är

tillverkad av samma material som den amerikanska

modellen, men med en annan form på skölden.

* Det främsta globala nappmärket

* Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra

veckors användning

* Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje

utvecklingssteg
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