
empeng ultra air

 
Gagangnya berpendar dalam
gelap

6-18 bulan

Ortodontik & Bebas BPA

2-kemasan

 
SCF376/22

Dot ringan dengan sirkulasi udara yang baik
Mudah ditemukan dalam gelap

Tenangkan bayi Anda dengan dot yang memungkinkan kulit bernapas dan mudah ditemukan dalam gelap.

Philips Avent ultra air night memiliki lubang udara ekstra besar agar kulit tetap kering, dilengkapi tombol menyala

dalam gelap agar mudah ditemukan dalam gelap.

Mudah ditemukan di malam hari

Mudah ditemukan saat lampu tidak menyala

Menjaga kulit bayi tetap lembut dan kering

Kulit bisa bernapas

Sterilkan dan simpan dalam satu kemasan praktis

Sterilkan dan simpan dalam satu kemasan praktis

Dot lembut agar lebih nyaman

Disukai oleh bayi di seluruh dunia*

Dirancang dengan mempertimbangkan bentuk alami langit-langit mulut, gigi, dan gusi bayi

Tekstur ideal yang nyaman



empeng ultra air SCF376/22

Kelebihan Utama Spesifikasi

Ventilasi ekstra

Lubang udara ekstra besarnya mengalirkan

udara ke kulit bayi Anda, menjaganya tetap

lembut dan kering.

Berpendar dalam gelap

Gagangnya yang berpendar dalam gelap

memudahkan Anda menemukan empeng

dengan cepat tanpa harus menyalakan lampu.

Dot lembut

ultra air, terutama dot lembutnya, dirancang

khusus agar terasa ringan dan nyaman.

98% penerimaan dot*

Saat kami menanyakan para ibu mengenai

respons anak-anak mereka terhadap dot

silikon bertekstur kami, rata-rata 98%

mengatakan bahwa bayi mereka menerima

empeng ultra soft dan ultra air dari Philips

Avent.

Pertumbuhan gigi yang sehat

Dukung perkembangan oral si kecil dengan dot

simetris yang dirancang dengan

mempertimbangkan bentuk alami langit-langit

mulut, gigi, dan gusi bayi.

Sterilisasi & penyimpanan yang mudah

Wadah pembawa ultra air juga berfungsi

sebagai pensteril. Jadi, Anda hanya perlu

menambahkan air dan memasukkannya ke

dalam microwave. Setelah itu, empeng pun

bersih dan siap digunakan.

Item yang disertakan

empeng ultra air: 2 pcs

Aksesori yang disertakan

Pensteril/tas jinjing

Higienis

Dapat disterilkan

Aman di mesin cuci piring

Mudah membersihkan

Pengaman

Bebas BPA

Gagang cincin pengaman

 

* Isi ulang daya pendaran malam ultra air di bawah sinar

matahari/cahaya ruangan setidaknya selama satu jam

* *Uji konsumen tahun 2016-2017 di AS menunjukkan

rata-rata tingkat penerimaan sebesar 98% terhadap

dot bertekstur Philips Avent yang digunakan di empeng

ultra air dan ultra soft untuk usia 0-6 bulan dan 6-18

bulan.

* Ganti empeng setelah digunakan selama 4 minggu

agar tetap higienis

* Merek empeng no 1 di dunia
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