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Med håndtak som lyser i mørket

6-18 md.

Ortodontisk og BPA-fri

Dobbeltpakning

 

SCF176/24

Beroligende ved leggetid
Unikt håndtak som lyser i mørket

Ro ned babyen om kvelden med Philips Avent Classic Night Time-smokken: Håndtaket lyser i mørket, slik at

smokken blir enklere å finne om natten. Den ortodontiske, foldbare tuppen tar hensyn til babyens naturlige

tannutvikling mens han/hun sover.

Håndtak som lyser i mørket*

Det lysende håndtaket er lettere å finne ved leggetid

Komfortabel silikonsmokk

Utformet for en naturlig tannutvikling

Kvalitetssikret

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Sikkerhet og hygiene

Sikkerhetshåndtak for enkel fjerning

Sokkel som klikkes på, bidrar til å holde smokken til babyen ren

Enkel å gjøre ren

Enkel å sterilisere for ekstra hygiene



Nattsmokk SCF176/24

Høydepunkter Spesifikasjoner

Håndtak som lyser i mørket

Vi vet at det er viktig å få den lille til å sovne

igjen. Det unike håndtaket som lyser i mørket

hjelper deg med å finne smokken uten å måtte

slå på lyset.*

Ortodontisk smokk

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har

en symmetrisk form som tar hensyn til babyens

gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Produsert i Storbritannia

Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er

i gode hender. Denne smokken ble produsert

ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i

Storbritannia.*

Sikkerhetshåndtak

Med sikkerhetshåndtaket vårt kan du enkelt

fjerne babyens smokk når som helst. Selv små

hender kan ta tak i det.

Sokkel som klikkes på, for bedre hygiene

Når smokken ikke er i bruk, kan du ganske

enkelt klikke på sokkelen før du oppbevarer

smokken. Dette gjør at du holder smokken

sikker og ren.

Enkel å sterilisere

Det er enkelt å rengjøre smokkene og Soothie-

smokkene til den lille. Bare legg dem i

sterilisatorposen, eller legg dem i kokende

vann.

 

Følgende er inkludert:

Classic-nattsmokk: 2 deler

Sikkerhet

Sikkerhetsringhåndtak

BPA-fri

Hygiene

Enkel å gjøre ren

Kan steriliseres

Kan vaskes i oppvaskmaskin

 

* La de selvlysende håndtakene ligge i lyset før bruk.

* Verdens fremste smokkemerke

* Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire

ukers bruk

* Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert

utviklingstrinn

* Årets produsent 2014
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