
ultra air-fopspeen

 
Extra stevige speen

18 m+

Orthodontisch en BPA-vrij

2 stuks

 
SCF349/10

Een lichte, ademende speen voor een gevoelige huid
Perfect voor groeiende tanden en tandvlees

Geef je peuter een fopspeen die de huid laat ademen en die een gezonde mondontwikkeling ondersteunt. De

ultra air 18m+ heeft extra grote luchtgaten om de gevoelige huid zacht en droog te houden, en een extra stevige

speen voor groeiende tanden en tandvlees.

Professionele tips voor stoppen met fopspenen

Leer hoe je het gebruik van de fopspeen kunt afbouwen

Houdt de babyhuid zacht en droog

Laat de huid ademen

Rust zachtjes op de huid

Steriliseren en opbergen in één handig doosje

Steriliseren en opbergen in één handig doosje

Zijdezachte speen voor extra comfort

De ideale structuur zorgt voor een aangenaam gevoel

Speciaal ontworpen voor groeiende tanden en tandvlees

Houdt rekening met de natuurlijke vorm van het gehemelte, de tanden en het tandvlees



ultra air-fopspeen SCF349/10

Kenmerken Specificaties

Extra ventilatie

De extra grote luchtgaten zorgen ervoor dat de

huid van je baby blijft ademen en zacht en

droog blijft.

Licht, afgerond schildje

ultra air is ontworpen met een lichtgewicht

schildje en afgeronde randen voor maximaal

comfort.

Orthodontische, extra stevige speen

Onze symmetrische speen houdt rekening met

de natuurlijke vorm van het gehemelte, de

tanden en het tandvlees van je baby. De speen

is daarnaast extra stevig, waardoor deze ideaal

is tijdens de tandgroei.

Zijdezachte speen

De ultra air-fopspeen is licht en heeft een

design dat volledig is gericht op comfort, waar

de zijdezachte speen aan bijdraagt.

Eenvoudig steriliseren en opbergen

Het ultra air-opbergdoosje kan ook als

sterilisator worden gebruikt. Je hoeft alleen

maar water toe te voegen en het doosje in de

magnetron te doen. Zo weet je zeker dat de

fopspeen schoon is voor het volgende gebruik.

Ontvang tips van gezondheidsdeskundigen

Als het tijd is om het gebruik van de fopspeen

af te bouwen, kun je gratis gebruikmaken van

de tips van onze Klinisch Psycholoog voor

ouders en kinderen op

www.philips.com/sootherfree.

 

Inclusief

ultra air-fopspeen: 2 pcs

Accessoires meegeleverd

Sterilisatie- en opbergdoosje

Hygiëne

Kan worden gesteriliseerd

Vaatwasmachinebestendig

Gemakkelijk schoon te maken

Veiligheid

Bevat geen BPA

Veiligheidsring

 

* Niet bijtvast! Gemaakt van een steviger siliconen

materiaal dan onze ultra air-fopspeen voor 6-18

maanden

* Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om

hygiënische redenen

* Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
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