
Залъгалка ultra air

 
Позволете на кожата на бебето да

диша

0 – 6 месеца

Ортодонтски и без бисфенол-А

опаковка – 2 бр.

 
SCF080/06

Лека залъгалка с дишащ дизайн
По-големи въздушни отвори позволяват на кожата на вашето бебе да диша

Успокойте бебето си със залъгалка, която позволява на кожата да диша. Колекцията ultra air на Philips Avent има изключително

големи отвори, които поддържат кожата суха. Лекият предпазител е проектиран за максимален въздушен поток. Налична е в

различни цветове и дизайни.

Запазва кожата на бебето мека и суха

Оставете кожата да диша

Стерилизирайте и съхранявайте в един удобен калъф

Стерилизирайте и съхранявайте в един удобен калъф

Копринено гладко зърно за допълнителен комфорт

Харесван от бебетата по света*

Идеалната текстура за комфортно хранене

Съобразено с естествената форма на небцето, зъбите и венците

Модерни цветове и дизайни

Модерни цветове и дизайни



Залъгалка ultra air SCF080/06

Акценти Спецификации

Допълнителен въздух

По-големите отвори проветряват кожата на бебето

ви, като я поддържат мека и суха.

Модерни дизайни

Колекцията ultra air винаги е на мода. Ярките и

цветни дизайни позволяват на вас и вашето бебе да

се забавлявате, докато изпробвате най-новите

стилове.

Копринено зърно

Всичко в залъгалката ultra air е създадено да бъде леко

и удобно, включително копринения биберон.

98% приемане на зърното*

Когато попитахме майките как техните мъничета

реагират на нашите текстурирани силиконови

биберони, средно 98% отговориха, че тяхното бебе

приема залъгалките ultra soft и ultra air на Philips

Avent.

Здравословно развитие на устата

Погрижете се за оралното развитие на вашето

мъниче със симетричен биберон, който се

съобразява с естествената форма на небцето, зъбите

и венците.

Лесно стерилизиране и съхранение

Калъфът за пътуване на ultra air може да се използва

и като стерилизатор, така че всичко, което трябва да

направите, е да добавите малко вода и да го сложите

в микровълновата. След това може да сте спокойни,

че е чист за следващата употреба.

 

Какво включва

Залъгалка ultra air: 2 pcs

 

* Потребителски тестове в САЩ 2016 г. – 2017 г. показват средно

98% приемане на текстурирания биберон на Philips Avent,

използван в нашите залъгалки ultra air и ultra soft от 0 до 6 месеца

и от 6 до 18 месеца.

* Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните

след 4 седмици употреба

* № 1 глобална марка за залъгалки
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