Philips Avent
Smoczki Freeflow

Ukojenie i przepływ powietrza
0–6 miesięcy
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
1 sztuka w opakowaniu

Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
Dodatkowe otwory pozwalają skórze oddychać
Smoczek Philips Avent Freeflow zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Dzięki 6 otworom w tarczy
skóra Twojego maleństwa może lepiej oddychać i jest narażona na mniej podrażnień. Ten miękki
smoczek ortodontyczny został opracowany z myślą o naturalnym rozwoju jamy ustnej.
Swobodny przepływ powietrza
• Dodatkowe otwory pozwalają skórze dziecka oddychać
Niezwykle miękki silikonowy smoczek
• 9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*
• Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej
Potwierdzona jakość
• Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii
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Bezpieczeństwo i higiena
• Bezpieczny uchwyt ułatwia wyjmowanie
• Nasadka na zatrzask pozwala utrzymać smoczek w czystości
Łatwe czyszczenie
• Łatwe sterylizacja — wyższy poziom higieny
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Zalety
Swobodny przepływ powietrza

Smoczek ortodontyczny

momencie. Jest odpowiedni nawet dla małych
rączek!
Higieniczna nasadka na zatrzask

Skóra, zwłaszcza dziecka, musi oddychać.
Nasza tarcza ma sześć otworów
zapewniających dodatkowy przepływ
powietrza, co zmniejsza ryzyko podrażnienia
skóry.

Nasze miękkie silikonowe smoczki mają
symetryczny kształt, który zapewnia
prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i
dziąseł rosnącego dziecka.
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Kiedy smoczek nie jest używany, załóż na niego
nasadkę na zatrzask, która utrzyma go w
czystości.

Akceptacja smoczka
Łatwa sterylizacja

Dzieci się na nich poznały! Zapytaliśmy mam,
jak ich maluchy reagują na smoczki Philips
Avent i okazało się, że 9 na 10 niemowląt
akceptuje nasze smoczki*.

Możesz mieć pewność, że komfort Twojego
dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek
został wyprodukowany w naszym nagradzanym
zakładzie w Wielkiej Brytanii*.
Bezpieczny uchwyt

Nasz bezpieczny uchwyt umożliwia łatwe
wyjęcie smoczka z ust dziecka w dowolnym

Smoczek można łatwo utrzymać w czystości:
wystarczy włożyć go do sterylizatora lub
zanurzyć we wrzącej wodzie.
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Dane techniczne
Zawartość zestawu

Higiena

• Smoczek Freeflow: 1 szt.

Bezpieczeństwo

• Bezpieczny uchwyt w kształcie pierścienia
• Bez bisfenolu A

• Łatwe czyszczenie
• Możliwość sterylizacji
• Możliwość mycia w zmywarce
•
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* Marka smoczków nr 1 na świecie
* Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4
tygodniach użytkowania
* Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
* Przetestowano online na grupie 100 mam, Wielka Brytania, 2012 r.
* Producent Roku 2014

