
 

залъгалка ultra soft

 
изключително мека и гъвкава

6 – 18 месеца

Ортодонтски и без бисфенол-А

опаковка – 2 бр.

 

SCF223/02
Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на

вашето бебе

Гъвкав, удобен предпазител

Погрижете се за чувствителната кожа на бебето си със залъгалка ultra soft на Philips Avent.

Нашият изключително мек*, гъвкав предпазител приляга идеално към бузите на бебето ви,

като не оставя почти никакви белези и по-малко дразнене за по-успокояващо изживяване.

Удобен мек и копринен биберон

Разработен за естествено орално развитие

Текстуриран, копринен биберон за успокоение и комфорт

Харесван от бебетата по света*

Уникално мек и гъвкав предпазител

Мек, гъвкав предпазител за по-малко белези по-кожата и по-малко дразнене

Заоблен предпазител за допълнителен комфорт всеки ден

Стерилизирайте и съхранявайте в един удобен калъф

Стерилизирайте и съхранявайте в един удобен калъф



залъгалка ultra soft SCF223/02

Акценти Спецификации

Гъвкав, мек предпазител

За деликатната кожа са необходими допълнителни

грижи. Нашата технология на предпазителя

позволява на тази залъгалка да следва естествените

извивки на лицето на бебето за удобно прилягане.

Вашето дребосъче ще има по-малко белези по

кожата и по-малко дразнене.

Заоблен предпазител

Нашият заоблен предпазител намалява натиска за

комфортно утешаване, което е нежно за бузите на

вашето дребосъче.

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.

Копринен текстуриран биберон

Коприненото, текстурирано силиконово зърно на

биберона на успокоява и утешава вашето мъниче.

Ортодонтски биберон

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична

форма, която се отнася с внимание към небцето,

зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Лесно стерилизиране и съхранение

Изключително меката чанта за път може да се

използва и като стерилизатор, така че всичко, което

трябва да направите, е да добавите малко вода и да я

сложите в микровълновата. След това може да сте

спокойни, че е чиста за следващата употреба.

Какво включва

залъгалка ultra soft: 2 pcs

 

* Разработено със съдействието на здравни специалисти и майки

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

98% приемане на зърното на текстурираното зърно на Philips

Avent, използвано при нашите модели ultra air и ultra soft

* Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните

след 4 седмици употреба

* № 1 глобална марка за залъгалки

* Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на

развитие

* 85% от анкетираните майки считат, че тази залъгалка се усеща по-

мека от осем подобни модела на други водещи майки, независимо

проучване, САЩ, февруари 2017 г.
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