
 

Залъгалки Classic

 
6 – 18 месеца

Ортодонтски и без бисфенол-А

опаковка – 2 бр.

 

SCF170/22

Ортодонтски, за максимален комфорт
Стилен дизайн, кристално ясен вид.

Ортодонтските, сгъваеми биберони Philips Avent се съобразяват с естественото развитие

на небцето, зъбките и венците на бебето. Всички наши залъгалки са изработени от силикон

и са без вкус и мирис. Цветовете подлежат на промяна.

Ортодонтски биберон

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Без мирис и вкус

Удобни силиконови биберони

Хигиена

Хигиенична капачка с щракване

Могат да се стерилизират

Годни за съдомиялна машина

Безопасност

Дръжка с предпазен пръстен



Залъгалки Classic SCF170/22

Акценти Спецификации

Ортодонтски биберон

Плоските, симетрични биберони с капковидна форма

Philips Avent са съобразени с естественото развитие

на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако

залъгалката се обърне обратно в устата.

Удобни силиконови биберони

Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и

мирис, така че е по-вероятно да се приеме от

вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен

за почистване и не лепне. Биберонът е здрав,

издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с

времето.

Дръжка с предпазен пръстен

За лесно изваждане на залъгалката Philips Avent по

всяко време

Хигиенична капачка с щракване

За поддържане на стерилизираните биберони

хигиенични.

Могат да се стерилизират

Могат да се стерилизират

Годни за съдомиялна машина

Годни за съдомиялна машина

Страна на произход

Англия

Какво включва

Силиконова залъгалка: 2 бр.

Хигиенична капачка с щракване: 2 бр.

Характеристики

Могат да се стерилизират

Без бисфенол-A

Помага да успокоите бебето

Хигиенична капачка

Стадии на развитие

Стадии: 6 – 18 месеца

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

* Не връзвайте биберона около врата на детето, тъй като има

опасност от задушаване.

* 9 от 10 бебета приемат биберона Philips Avent* (тествано

онлайн със 100 майки, Великобритания 2012 г.).
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