
Нощна залъгалка

 
Със светеща в тъмното дръжка

0 – 6 месеца

Ортодонтски и без бисфенол-А

опаковка – 2 бр.

 

SCF176/18

Комфорт и успокоение по време на лягане
Уникална светеща в тъмното дръжка

Успокойте бебето си по време на лягане с нощната залъгалка Classic на Philips Avent: нашата

светеща в тъмното дръжка улеснява откриването й през нощта. Ортодонтският ни сгъваем

биберон се съобразява с естественото орално развитие на вашето бебе по време на сън.

Светеща в тъмното дръжка*

Намерете светещата в тъмното дръжка по-лесно по време на лягане

Удобен 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
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Акценти

Светеща в тъмното дръжка

Знаем, че приспиването на вашето бебе е важно.

Нашата уникална светеща в тъмното дръжка ти

помага да намериш тази залъгалка, без да е

необходимо да включваш лампата.*

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 и бибероните на

вашето бебе чисти е лесно. Просто ги поставете в

стерилизатор или ги потопете във вряща вода.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Какво включва

Нощна залъгалка Classic: 2 бр.

Безопасност

Дръжка с предпазен пръстен

Без бисфенол А

Хигиена

Лесно почистване

Могат да се стерилизират

Възможно почистване в съдомиялна машина

 

* Изложете светещите в тъмното дръжки на светлина преди

употреба.

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

* № 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

* Производител на годината за 2014 г.
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