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Ηρεμεί πανεύκολα το μωρό σας την ώρα του ύπνου

Μοναδική λαβή που λάμπει στο σκοτάδι

Βοηθήστε το μωρό σας να κοιμηθεί με την πιπίλα Philips Avent Classic Night Time: χάρη στη

λαβή που φωτίζει στο σκοτάδι, η πιπίλα είναι εύκολα ανιχνεύσιμη τη νύχτα. Καθώς το μωρό

σας κοιμάται, η ορθοδοντική πτυσσόμενη θηλή σέβεται τη φυσική στοματική ανάπτυξή του.

Λαβή που λάμπει στο σκοτάδι*

Βρείτε πιο εύκολα τη λαβή που λάμπει στο σκοτάδι

Πρακτική θηλή σιλικόνης

9 στα 10 μωρά δέχονται τις πιπίλες μας *

Σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη

Διασφάλιση ποιότητας

Κατασκευάζεται στις βραβευμένες εγκαταστάσεις μας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ασφάλεια και υγιεινή

Λαβή ασφαλείας για εύκολη αφαίρεση

Το κουμπωτό καπάκι σάς βοηθά να διατηρείτε καθαρή την πιπίλα του μωρού σας

Εύκολος καθαρισμός

Εύκολη αποστείρωση για επιπλέον υγιεινή
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Χαρακτηριστικά

Λαβή που λάμπει στο σκοτάδι

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να μπορέσετε να

ξανακοιμίσετε το μωρό σας. Η μοναδική λαβή μας

που λάμπει στο σκοτάδι σάς βοηθά να βρείτε αυτή

την πιπίλα χωρίς να χρειαστεί να ανάψετε τα φώτα.

*

Αποδοχή θηλής

Τα μωρά ξέρουν τι τους αρέσει! Ρωτήσαμε μητέρες

για το πώς ανταποκρίνονται τα μωρά τους στις

θηλές της Philips Avent και 9 στα 10 μωρά δέχονται

τις πιπίλες μας. *

Ορθοδοντική θηλή

Η πτυσσόμενη θηλή από σιλικόνη έχει συμμετρικό

σχήμα που σέβεται τον ουρανίσκο, τα δόντια και τα

ούλα του μωρού σας καθώς αναπτύσσεται.

Κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η άνεση του μικρού

σας είναι σε καλά χέρια. Αυτή η πιπίλα

κατασκευάζεται στις βραβευμένες εγκαταστάσεις μας

στο Ηνωμένο Βασίλειο.*

Λαβή ασφαλείας

Η λαβή ασφαλείας σάς επιτρέπει να αφαιρείτε την

πιπίλα του μωρού σας οποιαδήποτε στιγμή. Ακόμη

και τα μικρά χεράκια μπορούν να την πιάσουν!

Κουμπωτό καπάκι για υγιεινή

Όταν η πιπίλα δε χρησιμοποιείται, απλώς

τοποθετήστε το καπάκι, πριν την αποθήκευση, για να

διατηρήσετε τη θηλή ασφαλή και καθαρή.

Εύκολη αποστείρωση

Μπορείτε εύκολα να διατηρείτε καθαρές τις πιπίλες

του μικρού σας. Απλώς τοποθετήστε τις στον

αποστειρωτή ή βυθίστε τις σε βραστό νερό.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Τι περιλαμβάνεται

Πιπίλα Classic νυκτός: 2 τεμάχιο

Ασφάλεια

Κυκλική λαβή ασφαλείας

Χωρίς BPA

Υγιεινή

Εύκολος καθαρισμός

Αποστειρώνεται

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

 

* Πριν από τη χρήση, βάλτε την πιπίλα στο φως για να λάμπει στο

σκοτάδι.

* Δοκιμάστηκε online σε 100 μαμάδες, UK 2012

* Νούμερο 1 επωνυμία πιπίλων παγκοσμίως

* Για λόγους υγιεινής, να αντικαθιστάτε τις πιπίλες μετά από 4

εβδομάδες χρήσης

* Η σειρά μας υποστηρίζει τις μητέρες και τα μωρά σε κάθε στάδιο

ανάπτυξης

* Κατασκευαστής της χρονιάς για το 2014
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