
 

Klasikiniai čiulptukai

 
6–18 mėn.

Ortodontiniai be BPA

2 vnt.

 

SCF170/22

Ortodontinis – kad būtų patogu
Stilingas dizainas, visiškai skaidrus.

„Philips Avent“ ortodontiniai, suspaudžiami čiulptukai yra patogūs augančio

kūdikio gomuriui, dantims ir dantenoms. Visi „Philips Avent“ čiulptukai pagaminti iš

silikono ir yra beskoniai ir bekvapiai. Spalvas galima rinktis.

Ortodontinis čiulptukas

Ortodontinis, simetriškas ir suspaudžiamas čiulptukas

Bekvapis ir beskonis

Patogūs naudoti silikoniniai čiulptukai

Higiena

Uždedamas higieninis dangtelis

Gali būti sterilizuojami

Galima plauti indaplovėje

Saugumas

Saugi apvali rankenėlė



Klasikiniai čiulptukai SCF170/22

Ypatybės Specifikacijos

Ortodontinis čiulptukas

Plokšti, lašo formos ir simetriški „Philips Avent“

čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio

gomuriui, dantims ir dantenoms, net jei jie

burnoje apsiverčia.

Patogūs naudoti silikoniniai čiulptukai

Silikoninis „Philips Avent“ čiulptukas yra

beskonis ir bekvapis, todėl jis labiau priimtinas

jūsų kūdikiui. Silikonas yra švelnus, skaidrus,

lengvai valomas ir jis nepasidaro lipnus.

Čiulptukas yra stiprus, ilgalaikis ir nepraranda

savo formos bei spalvos ilgą laiką.

Saugi apvali rankenėlė

Kad „Philips Avent“ čiulptuką bet kuriuo metu

galėtumėte patogiai išimti

Uždedamas higieninis dangtelis

Kad sterilizuoti čiulptukai išliktų švarūs.

Gali būti sterilizuojami

Gali būti sterilizuojami

Galima plauti indaplovėje

Galima plauti indaplovėje

Kilmės šalis

Anglija

Kas pridedama

Silikoninis čiulptukas: 2 vnt.

Uždedamas higieninis dangtelis: 2 vnt.

Savybės

Gali būti sterilizuojami

Be BPA

Padeda nuraminti kūdikį

Higieninis dangtelis

Vystymosi etapai

Etapai: 6-18 mėn.

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

* Neriškite čiulptuko vaikui ant kaklo, nes virvelė gali

užsiveržti.

* 9 iš 10 kūdikių pripranta prie „Philips Avent“ čiulptuko

(tyrime internetu dalyvavo 100 mamų, 2012 m. JK)
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