
 

Smoczek Ultra Air

 
Pozwala skórze Twojego dziecka
oddychać

6–18 miesięcy

Ortodontyczny, bez bisfenolu A

2 sztuki w opakowaniu

 

SCF080/12 Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
Wyjątkowo duże otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Uspokój dziecko, podając mu smoczek, który pozwala skórze oddychać. Smoczek

Philips Avent Ultra Air ma bardzo duże otwory, które pozwalają zachować suchość

skóry. Lekka osłonka zapewnia maksymalny przepływ powietrza. Dostępny w

różnych kolorach i modnych wzorach.

Pozostawia skórę dziecka gładką i suchą
Pozwala skórze oddychać

Sterylizuj smoczek i przechowuj go w jednym wygodnym etui
Sterylizuj smoczek i przechowuj go w jednym wygodnym etui

Gładki smoczek zapewniający dodatkowy komfort
Kochany przez dzieci na całym świecie*

Idealna faktura zapewniająca uczucie komfortu

Dba o podniebienie, zęby i dziąsła

Modne kolory i wzornictwo
Modne kolory i wzornictwo



Smoczek Ultra Air SCF080/12

Zalety Dane techniczne

Dodatkowa wentylacja

Bardzo duże otwory zapewniają delikatną

wentylację skóry dziecka, aby utrzymać ją

miękką i suchą.

Modne wzornictwo

Kolekcja Ultra Air jest zawsze modna. Jasne i

kolorowe wzornictwo sprawia, że Ty i Twoje

dziecko z chęcią poznajecie nowe style.

Gładki smoczek

Wszystko w gładkim smoczku Ultra Air zostało

zaprojektowane z myślą o poczuciu lekkości i

wygody.

Akceptacja smoczka na poziomie 98%*

Zapytaliśmy mamy, jak ich maluchy reagują

na nasze teksturowane silikonowe smoczki.

Średnio 98% odpowiedziało, że ich dziecko

akceptuje smoczki Philips Avent Ultra Soft i

Ultra Air.

Zdrowy rozwój jamy ustnej

Zadbaj o rozwój uzębienia dziecka z

symetrycznym smoczkiem, który dostosowuje

się do naturalnego kształtu podniebienia,

zębów i dziąseł.

Łatwa sterylizacja, proste przechowywanie

Etui podróżne smoczka Ultra Air służy również

jako sterylizator, więc jedyne co musisz zrobić,

to dodać trochę wody i włożyć do kuchenki

mikrofalowej. Po tym zabiegu masz pewność,

że smoczek jest czysty i gotowy do

ponownego użycia.

Zawartość zestawu
Smoczek Ultra Air: 2 pcs

Charakterystyka i zalety
Możliwość sterylizacji: Yes

Właściwości
Bez bisfenolu A: Yes

Higieniczne: Yes

Pomoc w uspokojeniu dziecka

Akcesoria w zestawie
Sterylizator/etui: Yes

Higiena
Możliwość sterylizacji: Yes

Możliwość mycia w zmywarce: Yes

Łatwe czyszczenie: Yes

Bezpieczeństwo
Nie zawiera bisfenolu A: Yes

Bezpieczny uchwyt w kształcie pierścienia:

Yes

 

* Testy konsumenckie przeprowadzone w latach 2016–

2017 w USA pokazują, że teksturowane smoczki Philips

Avent Ultra Air i Ultra Soft dla dzieci w wieku 0–6 i 6–

18 miesięcy są akceptowane średnio w 98%

przypadków.

* Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać

po 4 tygodniach użytkowania

* Marka smoczków nr 1 na świecie
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