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0-3 mies.

Bez bisfenolu A

 
SCF170/20

Ortodontyczne, bez bisfenolu A
Smoczek o stylowym wzornictwie — nieskazitelny wygląd

Ortodontyczne, miękkie i symetryczne smoczki firmy Philips AVENT opracowano z dbałością o naturalny rozwój

podniebienia, zębów i dziąseł dziecka. Wszystkie smoczki firmy Philips AVENT są wykonane z silikonu, nie mają

smaku ani zapachu. Kolory smoczków mogą ulec zmianie.

Smoczek ortodontyczny

Ortodontyczny, symetryczny i miękki smoczek

Bez zapachu i smaku

Przyjazne smoczki silikonowe

Higiena

Osłonka ochronna na zatrzask

Bezpieczeństwo

Bezpieczny uchwyt w kszt. pierścienia



Przezroczyste smoczki SCF170/20

Zalety Dane techniczne

Smoczek ortodontyczny

Płaskie smoczki Philips AVENT w kształcie

kropli opracowano z dbałością o naturalny

rozwój podniebienia, zębów i dziąseł dziecka.

Spełniają te wymagania, nawet jeśli smoczek

obróci się w buzi.

Przyjazne smoczki silikonowe

Smoczek silikonowy firmy Philips AVENT nie

ma smaku ani nie wydziela zapachu, dzięki

czemu dziecko chętniej go zaakceptuje.

Materiał silikonowy jest gładki, przezroczysty,

łatwy w czyszczeniu i nie lepi się. Smoczek

jest trwały i w miarę upływu czasu nie

zniekształca się ani nie ulega przebarwieniom.

Osłonka ochronna na zatrzask

Utrzymuje smoczek w czystości

Bezpieczny uchwyt w kszt. pierścienia

Umożliwia łatwe wyjęcie smoczka Philips

AVENT w dowolnym momencie.

Kraj pochodzenia

Anglia

Zawartość zestawu

Silikonowy smoczek: 2 szt.

Osłonka ochronna na zatrzask: 2 szt.

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy

 

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

* Nie zawiązuj smoczka wokół szyi dziecka, gdyż grozi to

uduszeniem.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2019‑06‑26

Wersja: 3.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

