
 

Mini šidítko
 

Dokonale padne vašemu
miminku

0–2 měsíce

Ortodontické a bez obsahu BPA

2 ks v balení

 

SCF151/01

Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě
Pohodlné pro novorozence

Šidítko Philips Avent Mini pro miminka do 2 měsíců. Malý lehký kotouč se skvěle hodí pro novorozence

a nedotýká se jejich nosu. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj zubů a dásní dítěte.

Pro malá miminka

Mimořádně malá a lehká pro malá miminka

Pohodlný jemný silikonový sosák

9 z 10 dětí přijímá naše šidítka*

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Kvalita zaručena

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Bezpečnost a hygiena

Bezpečnostní kroužek pro snadné vyjmutí

Zaklapávací krytka udržuje šidítko v čistotě.

Snadné čištění

Snadná sterilizace pro větší hygienu



Mini šidítko SCF151/01

Přednosti

Mimořádně malá a lehká

Kotouč mini šidítka je velmi malý a lehký pro

malá miminka do věku 2 měsíců.

Přijetí dudlíku

Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme

se maminek, jak jejich děti reagují na sosáky

Philips Avent a 9 z 10 miminek naše šidítka

přijímá.*

Ortodontický dudlík

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar,

který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního

patra dítěte.

Vyrobeno ve Velké Británii

Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je

v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno

v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*

Bezpečnostní kroužek

Díky bezpečnostnímu kroužku můžete šidítko

kdykoli snadno vyjmout. Dá se držet i v malých

ručičkách.

Zaklapávací hygienická krytka

Když šidítko nepoužíváte, jednoduše před jeho

uložením zaklapněte krytku, aby zůstalo

v bezpečí a čistotě.

Snadná sterilizace

Udržování Soothies a šidítek vašeho miminka

je snadné. Stačí je vložit do sterilizátoru nebo

ponořit do vroucí vody.

 



Mini šidítko SCF151/01

Specifikace

Co je součástí

Mini šidítko: 2 ks

Bezpečnost

Bezpečnostní kroužek: Ano

Bez BPA: Ano

Hygienické

Snadné čištění: Ano

Lze sterilizovat: Ano

Vhodné do myčky: Ano

 

* Výrobce roku 2014

* Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech

používání vyměňte

* Největší celosvětová značka šidítek

* Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé

fázi vývoje.

* Testováno online se 100 maminkami, Velká Británie
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