Avent Légáteresztő
játszócumik
Szellőzés és megnyugvás
0–6 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
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Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
Az extra levegőnyílások lehetővé teszik a bőr lélegzését
Gondoskodjon gyermeke bőrének szellőzéséről a Philips Avent Freeﬂow légáteresztő cumival. A fokozott
szellőzés érdekében a cumi lapján 6 levegőnyílás található a bőrirritáció csökkentéséért. Ez a fogszabályzós,
összeharapható cumi nem zavarja gyermeke fogainak fejlődését.
Extra légáram
Az extra levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen
Kényelmesen puha szilikoncumi
10-ből 9 csecsemő elfogadja cumijainkat*
A fogak természetes fejlődését ﬁgyelembe véve lett kifejlesztve
Biztosított minőség
Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült
Biztonság és higiénia
Biztonsági fogantyú a könnyű eltávolításért
A rápattintható védőkupak segít a cumi tisztaságának megőrzésében
Könnyű tisztítás
Könnyen sterilizálható a fokozott higiénia érdekében

Avent Légáteresztő játszócumik
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Fénypontok
Extra légáram

Fogszabályozós játszócumi

Biztonsági fogantyú

A bőrnek lélegeznie kell, és ez különösen igaz
a gyermeke bőrére. A cumipajzsunk 6
levegőnyílással rendelkezik az extra
légáramlás érdekében, ezáltal csökkentve a
bőrirritációt.

Az összeharapható szilikon cumink
szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem
zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és
ínyének fejlődését.

A biztonsági fogantyú segítségével bármikor
eltávolíthatja gyermeke cumiját. Még a kis
kezek is meg tudják fogni!
Rápattintható védőkupak a higiéniáért

Gyártás helye: Egyesült Királyság
Cumielfogadás

A babák tudják, hogy mit szeretnek!
Megkérdeztük az anyukákat, hogy a
gyermekeik hogyan reagálnak a Philips Avent
cumira. Az eredmény: 10-ből 9 csecsemő
elfogadta.*

Biztos lehet benne, hogy a gyermeke
kényelme jó kezekben van. A játszócumi a
díjnyertes telephelyünkön az Egyesült
Királyságban készült.*

Mikor nincs használatban, a cumi
megóvásához és tisztán tartásához csak
pattintsa rá a védőkupakot, mielőtt elteszi.
Könnyen sterilizálható

Könnyen tisztán tarthatja gyermeke Soothie
cumiját és játszócumiját. Csak tegye
sterilizálóba, vagy merítse forrásban lévő vízbe.
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Műszaki adatok
A következőt tartalmazza:
Légáteresztő játszócumi: 2 db

Biztonság
Biztonsági gyűrűs fogantyú
BPA-mentes

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

Kiadás dátuma
2019‑06‑24
Verzió: 8.0.1

A műszaki adatok előzetes
ﬁgyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Koninklijke Philips
N.V. céget, vagy az illető
jogtulajdonost illeti

EAN: 08 71010 37917 75

www.philips.com

Higiénikus
Könnyű tisztítás
Sterilizálható
Mosogatógépben tisztítható

* Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
* Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a
játszócumit
* A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban
támogatja az anyukákat és babákat
* Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével,
Egyesült Királyság, 2012
* Az év gyártója – 2014

