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A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára

A rugalmas cumipajzs kényelmes illeszkedést biztosít

A Philips Avent ultra soft játszócumi megfelelő gondoskodást biztosít az érzékeny bőr számára. A rendkívül puha*,

rugalmas cumipajzsunk követi a baba arcának vonalát, így kevésbé hagy nyomot az arcon, és kevésbé irritálja azt,

ezáltal kényelmesebb megnyugtatást biztosít.

Kényelmesen puha, bársonyos cumi

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Texturált, selymes cumi a megnyugtató kényelem érdekében

A babák a világ minden részén imádják*

Egyedülálló puha és rugalmas cumipajzs

Puha, rugalmas cumipajzs, mely kevésbé hagy nyomot a bőrön és kevésbé dörzsöli azt

Lekerekített cumipajzs a mindennapos extra kényelem érdekében

Sterilizálás és tárolás egyetlen praktikus tokban

Sterilizálás és tárolás egyetlen praktikus tokban



Avent ultra puha játszócumi<br> SCF211/22

Fénypontok Műszaki adatok

Rugalmas és puha cumipajzs

Az érzékeny bőr extra gondoskodást igényel. A

cumipajzs technológiának köszönhetően a

cumi kíméletesebben követi a baba arcának

természetes vonalait a kényelmes illeszkedés

érdekében. Kevésbé hagy nyomot a gyermeke

bőrén, illetve kevésbé dörzsöli azt.

Lekerekített cumipajzs

A lekerekített cumipajzsunk minimalizálja a

nyomást, így gyengéd a gyermeke arcához, és

kényelmes megnyugtatást biztosít.

98%-os cumielfogadás*

Amikor megkérdeztük az anyukákat, hogy a

gyermekeik hogyan reagálnak a texturált

szilikon cumijainkra, 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 soft 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.

Higiénikus

Sterilizálható

Mosogatógépben tisztítható

Könnyű tisztít.

Biztonság

BPA-mentes

Biztonsági gyűrűs fogantyú

Mellékelt tartozékok

Sterilizáló/tok

A következőt tartalmazza:

ultra soft játszócumi: 2 db

 

* Egészségügyi szakemberek és anyukák részvételével

fejlesztve

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

felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips

Avent ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.

* Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a

játszócumit

* Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

* A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban

támogatja az anyukákat és babákat

* A felmérésben részt vett anyukák 85%-a ezt a

játszócumit puhábbnak érzi nyolc másik vezető márka

hasonló típusaihoz képest. Független kutatás, Egyesült

Államok, 2017. február.
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