
 

Šidítko Noční čas

 
S kroužkem, který svítí ve tmě

6-18 měsíců

Ortodontické a bez obsahu BPA

2 ks v balení

 

SCF176/22

Praktická možnost uklidnění před spaním
Jedinečný kroužek, který svítí ve tmě.

Uklidněte miminko před spaním pomocí šidítka Noční čas Philips Avent Classic: kroužek, který svítí ve tmě

usnadňuje hledání ve tmě. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj ústní dutiny spícího

dítěte.

Kroužek ve tmě svítí*

Snazší hledání šidítka ve tmě

Pohodlný silikonový sosák

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Kvalita zaručena

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Bezpečnost a hygiena

Bezpečnostní kroužek pro snadné vyjmutí

Zaklapávací krytka udržuje šidítko v čistotě.

Snadné čištění

Snadná sterilizace pro větší hygienu



Šidítko Noční čas SCF176/22

Přednosti Specifikace

Kroužek ve tmě svítí

Chápeme, že je pro vás důležité uspat vaše

dítě. Jedinečný kroužek, který svítí v noci, vám

pomůže najít šidítko, aniž byste museli

rozsvěcet.

Ortodontický dudlík

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar,

který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního

patra dítěte.

Vyrobeno ve Velké Británii

Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je

v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno

v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*

Bezpečnostní kroužek

Díky bezpečnostnímu kroužku můžete šidítko

kdykoli snadno vyjmout. Dá se držet i v malých

ručičkách.

Zaklapávací hygienická krytka

Když šidítko nepoužíváte, jednoduše před jeho

uložením zaklapněte krytku, aby zůstalo

v bezpečí a čistotě.

Snadná sterilizace

Udržování Soothies a šidítek vašeho miminka

je snadné. Stačí je vložit do sterilizátoru nebo

ponořit do vroucí vody.

 

Co je součástí

Klasické šidítko Noční čas: 2 ks

Bezpečnost

Bezpečnostní kroužek: Ano

Bez BPA: Ano

Hygienické

Snadné čištění: Ano

Lze sterilizovat: Ano

Vhodné do myčky: Ano

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

* Před použitím kroužek vystavte světlu.

* Největší celosvětová značka šidítek

* Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech

používání vyměňte

* Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé

fázi vývoje.

* Výrobce roku 2014
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