
 

Πιπίλα ultra air

 
Επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει

0-6 μηνών

Ορθοδοντική και χωρίς BPA

2 τεμαχίων

 

SCF080/01
Μια ελαφριά πιπίλα για να αναπνέει το δέρμα του

μωρού
Οι εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα επιτρέπουν στο δέρμα του μωρού

σας να αναπνέει

Ηρεμήστε το μωρό σας με μια πιπίλα που επιτρέπει στο δέρμα του να αναπνέει. Η σειρά

Philips Avent ultra air διαθέτει εξαιρετικά μεγάλες οπές για να διατηρείται η επιδερμίδα στεγνή,

ενώ το ανάλαφρο προστατευτικό της έχει σχεδιαστεί για μέγιστη κυκλοφορία του αέρα.

Διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα και σχέδια.

Διατηρεί το δέρμα του μωρού σας απαλό και στεγνό

Επιτρέπει στην επιδερμίδα να αναπνέει

Αποστειρώστε την και φυλάξτε την μέσα σε μία πρακτική θήκη

Αποστειρώστε την και φυλάξτε την μέσα σε μία πρακτική θήκη

Μεταξένια θηλή για μεγαλύτερη άνεση

Την αγαπούν τα βρέφη σε όλο τον κόσμο*

Η ιδανική υφή για μια αίσθηση σιγουριάς και ανακούφισης

Σέβεται το φυσικό σχήμα του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων

Μοντέρνα χρώματα και σχέδια

Μοντέρνα χρώματα και σχέδια



Πιπίλα ultra air SCF080/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Επιπλέον εξαερισμός

Εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα που εξαερίζουν απαλά

την επιδερμίδα του μωρού, για να παραμένει απαλή

και στεγνή.

Μοντέρνα σχέδια

Η σειρά ultra air είναι πάντα στη μόδα. Τα ζωηρά και

πολύχρωμα σχέδιά της χαρίζουν στυλ, αλλά και μια

νότα διασκέδασης σε εσάς και το μωρό σας.

Μεταξένια θηλή

Τα πάντα στην πιπίλα ultra air είναι σχεδιασμένα για

να δίνουν ελαφριά και άνετη αίσθηση,

συμπεριλαμβανομένης της μεταξένιας θηλής.

Αποδοχή θηλής κατά 98%*

Όταν ζητήσαμε από τις μαμάδες να μας πουν πώς

ανταποκρίνονται τα μικρά τους στις θηλές από

σιλικόνη, το 98% είπε ότι το μωρό τους δέχεται τις

πιπίλες ultra soft και ultra air της Philips Avent.

Υγιής στοματική ανάπτυξη

Φροντίστε τη στοματική ανάπτυξη του μωρού σας με

μια συμμετρική θηλή που σέβεται το φυσικό σχήμα

του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του

μωρού.

Εύκολη αποστείρωση και αποθήκευση

Η θήκη ταξιδίου της ultra air χρησιμοποιείται και ως

αποστειρωτής, έτσι το μόνο που πρέπει να κάνετε

είναι να προσθέσετε λίγο νερό και να την βάλετε

στον φούρνο μικροκυμάτων. Έτσι θα είναι καθαρή

για την επόμενη χρήση.

 

Τι περιλαμβάνεται

Πιπίλα ultra air: 2 pcs

 

* Οι δοκιμές καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2016-2017 δείχνουν ένα

μέσο όρο 98% αποδοχής της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που

χρησιμοποιείται στις πιπίλες ultra air και ultra soft για βρέφη 0-6

και 6-18 μηνών.

* Για λόγους υγιεινής, να αντικαθιστάτε τις πιπίλες μετά από 4

εβδομάδες χρήσης

* Νούμερο 1 επωνυμία πιπίλων παγκοσμίως
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