
 

Freeflow-spenen

 
Kalmeer met het comfort van
lucht

6-18 maanden

Orthodontisch en BPA-vrij

1 stuk

 

SCF172/10 Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid

Dankzij extra luchtgaatjes kan de huid beter ademen

Laat de huid van je baby ademen met de Philips Avent Freeflow-fopspeen. Het

ronde schildje heeft zes luchtgaten voor extra luchtcirculatie en vermindert

huidirritatie. Onze orthodontische, samenknijpbare speen is ontworpen voor een

natuurlijke ontwikkeling van de mond.

Extra luchttoevoer

Extra luchtgaten laten de huid van je baby ademen

Comfortabele, zachte siliconenspeen

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Kwaliteitsgarantie

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Veiligheid en hygiëne

Veiligheidsring om de speen eenvoudig te verwijderen

Opklikbare beschermkap houdt de fopspeen van je baby schoon

Gemakkelijk schoon te maken

Eenvoudig te steriliseren voor extra hygiëne



Freeflow-spenen SCF172/10

Kenmerken Specificaties

Extra luchttoevoer

Huid moet ademen, vooral die van je kleintje.

Ons schildje heeft 6 luchtgaten voor betere

luchtcirculatie, ontworpen om huidirritatie te

verminderen.

Orthodontische speen

Onze flexibele siliconenspeen heeft een

symmetrische vorm die het gehemelte, de

tanden en het tandvlees van je baby

respecteert terwijl hij of zij groeit.

Geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het

comfort van je kindje. Deze speen is

geproduceerd op onze bekroonde locatie in het

Verenigd Koninkrijk.*

Veiligheidsring

Met onze veiligheidsring kun je de speen altijd

eenvoudig verwijderen. Zelfs kleine handjes

kunnen hem beetpakken!

Opklikbare beschermkap voor hygiëne

Wanneer de fopspeen niet wordt gebruikt, hoef

je alleen maar de kap op de speen te klikken

voordat je de speen veilig en schoon kunt

opbergen.

Eenvoudig te steriliseren

De fopspeen van je kindje schoonhouden is

heel eenvoudig: je hoeft hem alleen maar in

de sterilisator te doen of onder te dompelen in

kokend water.

 

Inclusief

Freeflow-fopspeen: 1 stk

Veiligheid

Veiligheidsring

Bevat geen BPA

Hygiëne

Gemakkelijk schoon te maken

Kan worden gesteriliseerd

Vaatwasmachinebestendig

 

* Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

* Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om

hygiënische redenen

* Fabrikant van het jaar 2014

* Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke

ontwikkelingsfase
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