Hefte før salg for Norge (2019, Januar 16)
Freeflow-smokker
• Komfortabel lufting som beroliger
• 6-18 md.
• Ortodontisk og BPA-fri
• Enkeltpakning

SCF172/10

La sensitiv hud få luft
Ekstra luftehull lar huden puste
La babyens hud få puste med Philips Avent Freeflow-smokken. Et buet skjold med seks luftehull gir ekstra luftstrøm, slik at huden
irriteres mindre. Den ortodontiske, foldbare tuppen tar hensyn til babyens naturlige tannutvikling.
Fordeler

Ekstra luftgjennomstrømning

Sikkerhet og hygiene

• Ekstra luftehull lar babyens hud puste

• Sikkerhetshåndtak for enkel fjerning
• Sokkel som klikkes på, bidrar til å holde smokken til babyen ren

Myk og komfortabel silikonsmokk
• Utformet for en naturlig tannutvikling

Enkel å gjøre ren

Kvalitetssikret

• Enkel å sterilisere for ekstra hygiene

• Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Funksjoner
Ekstra luftgjennomstrømning

Sikkerhetshåndtak

Huden trenger å puste, spesielt babyens hud. Skjoldet har seks luftehull for
ekstra luftgjennomstrømning, utformet for å redusere hudirritasjon.

Med sikkerhetshåndtaket vårt kan du enkelt fjerne babyens smokk når som
helst. Selv små hender kan ta tak i det.

Ortodontisk smokk

Sokkel som klikkes på, for bedre hygiene

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar
hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Når smokken ikke er i bruk, kan du ganske enkelt klikke på sokkelen før du
oppbevarer smokken. Dette gjør at du holder smokken sikker og ren.

Produsert i Storbritannia

Enkel å sterilisere

Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne
smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i
Storbritannia.*

Det er enkelt å rengjøre smokkene og Soothie-smokkene til den lille. Bare
legg dem i sterilisatorposen, eller legg dem i kokende vann.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Følgende er inkludert:
Freeflow-smokk

1 deler

Sikkerhet
Sikkerhetsringhåndtak
BPA-fri

Ja
Ja

Hygiene
Enkel å gjøre ren
Kan steriliseres
Kan vaskes i oppvaskmaskin

Ja
Ja
Ja

Mål, emballasje
Høyde
Bredde
Dybde

11,50 cm
10,40 cm
4,80 cm

Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

0,03 kg
0,06 kg
08710103791812
1
GB
392690

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

32,60 cm
11,60 cm
12,90 cm
0,74 kg
18710103791819
12

data kan endres
2019, Januar 16

* Verdens fremste smokkemerke
* Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
* Årets produsent 2014
* Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn
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