
 

Залъгалка ultra air

 
Със светещ в тъмното бутон

18 м +

Ортодонтски и без бисфенол-А

опаковка – 2 бр.

 

SCF376/01 Лека залъгалка с дишащ дизайн
Лесен за намиране в тъмното

Успокойте бебето си със залъгалка, която позволява на кожата да диша и е лесна за

намиране през нощта. ultra air night на Philips Avent разполага с по-големи отвори, за да се

запази кожата мека и суха, и светещ в тъмното бутон, за да я виждате при изключена

светлина.

Easy to find at night

Лесен за намиране, когато светлините угаснат

Get professional tips on de-soothing

Научете как да помогнете на своето мъниче да се откаже от биберона

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



Залъгалка ultra air SCF376/01

Акценти

Допълнителен въздух

По-големите отвори проветряват кожата на бебето

ви, като я поддържат мека и суха.

Излъчва светлина в тъмното

Използвайте светещия в тъмното бутон на ultra air,

за да намерите биберона на вашето бебе бързо и

без да се налага да включвате светлините.

Ортодонтско, изключително твърдо зърно

Нашето симетрично зърно се съобразява с

естествената форма на небцето, зъбите и венците.

Освен това е изключително твърдо, което го прави

идеално за растящи зъби.

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.

Получете професионални съвети

Когато дойде време да помогнете на своето мъниче

да се откаже от биберона, ще имате безплатен

достъп до полезни съвети от нашия клиничен

психолог за родители и деца на

www.philips.com/sootherfree.

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.

 



Залъгалка ultra air SCF376/01

Спецификации

Какво включва

Залъгалка ultra air: 2 pcs

 

* Зареждайте залъгалката ultra air night през деня/на дневна

светлина за поне един час

* 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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