
 

Биберони за свободен

поток

 
Успокойте бебето с комфорта на

въздуха

0 – 6 месеца

Ортодонтски и без бисфенол-А

опаковка - 1 бр.

 

SCF172/12 Третира деликатната кожа, предоставяйки повече

въздух
Допълнителните въздушни отвори позволяват на кожата да диша

Позволете на кожата на малкото ви дете да диша със залъгалката Philips Avent Freeflow.

Предпазителят има 6 въздушни отвора за допълнителен въздушен поток, проектирани за

по-малко дразнение на кожата. Ортодонтският ни сгъваем биберон се съобразява с

естественото орално развитие на вашето бебе.

Допълнителен въздушен поток

Допълнителните въздушни отвори позволяват на кожата на вашето бебе да диша

Удобен и мек силиконов биберон

9 от 10 бебета приемат нашите залъгалки*

Разработен за естествено орално развитие

Гарантирано качество

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Безопасност и хигиена

Дръжка с предпазен пръстен за лесно изваждане на залъгалката

Капачката с щракване ви помага да запазите залъгалката на бебето ви чиста

Лесно почистване

Лесно стерилизиране за допълнителна хигиена



Биберони за свободен поток SCF172/12

Акценти

Допълнителен въздушен поток

Кожата трябва да диша, особено кожата на вашето

малко дете. Предпазителят ни има 6 въздушни

отвора за допълнителен въздушен поток,

проектирани за по-малко дразнение на кожата.

Приемане на биберона

Бебетата знаят какво харесват! Попитахме майките

как отговарят малките им деца на бибероните на

Philips Avent и 9 от 10 бебета приемат нашите

биберони.*

Ортодонтски биберон

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична

форма, която се отнася с внимание към небцето,

зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Направено в Обединеното кралство

Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето

дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в

нашия завод, носител на награди, в Обединеното

кралство.*

Дръжка с предпазен пръстен

Нашата дръжка с предпазен пръстен ви позволява да

изваждате лесно залъгалката на бебето по всяко

време. Дори малките ръчички могат да я хванат!

Хигиенична капачка с щракване

Когато залъгалката не се използва, просто щракнете

капачката, преди да я приберете, за да запазите

биберона безопасен и чист.

Лесно стерилизиране

Поддържането на залъгалките на вашето бебе чисти

е лесно: просто ги поставете в стерилизатор или ги

потопете във вряща вода.
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Спецификации

Какво включва

Биберон за свободен поток: 1 бр.

Безопасност

Дръжка с предпазен пръстен

Без бисфенол А

Хигиена

Лесно почистване

Могат да се стерилизират

Възможно почистване в съдомиялна машина

 

* № 1 глобална марка за залъгалки

* Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните

след 4 седмици употреба

* Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на

развитие

* Тествано онлайн със 100 майки, Обединено кралство 2012 г.

* Производител на годината за 2014 г.
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