
 

„Freeflow“
čiulptukai

 
Čiulpimas ir oro teikiamas
komfortas

0–6 mėn.

Ortodontiniai be BPA

1 dalies

 

SCF178/13

Pamaloninkite jautrią odą oru
Oda kvėpuoja dėl papildomų skylučių orui

Leiskite savo mažylio odai kvėpuoti su „Philips Avent Freeflow“ čiulptuku. Skydelyje yra 6 skylutės orui, per

kurias patenka papildomas oro srautas ir dėl to mažiau dirginama oda. Mūsų ortodontinis išardomas čiulptukas

yra pritaikytas natūraliai kūdikio burnos raidai.

Geriau praleidžia orą

Kūdikio oda kvėpuoja dėl papildomų skylučių orui

Patogus, minkštas, silikoninis čiulptukas

9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus*

Skirtas natūraliai burnos raidai

Garantuojama kokybė

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Saugumas ir higiena

Apsauginė rankenėlė, skirta lengvai ištraukti

Uždedamas dangtelis padeda išlaikyti kūdikio čiulptuką švarų

Lengva valyti

Lengva sterilizuoti, kad būtų ypač higieniška



„Freeflow“ čiulptukai SCF178/13

Ypatybės

Geriau praleidžia orą

Odai reikia kvėpuoti, ypatingai mažylio odai.

Mūsų skydelyje yra 6 skylutės orui, per kurias

patenka papildomas oro srautas, ir dėl to

mažiau dirginama oda.

Čiulptuko priėmimas

Kūdikiai žino, kas jiems patinka! Klausėme

mamų, kokia yra jų mažylių reakcija į „Philips

Avent“ čiulptukus, ir 9 iš 10 kūdikių priima

mūsų čiulptukus.*

Ortodontinis čiulptukas

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra

simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko

prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Pagaminta JK

Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu

gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas

mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje

JK.*

Apsauginė rankenėlė

Su mūsų apsaugine rankenėle bet kada

lengvai ištrauksite kūdikio čiulptuką. Net mažos

rankytės gali ją suimti!

Uždedamas dangtelis gerai higienai

Kai čiulptukas nenaudojamas, tiesiog prieš

padėdami uždėkite dangtelį, kad čiulptukas

būtų saugus ir švarus.

Lengva sterilizuoti

Išlaikyti mažylio čiulptukus švarius yra lengva:

tiesiog sudėkite juos į sterilizatorių arba

panardinkite verdančiame vandenyje.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Kas pridedama

„Freeflow“ čiulptukas: 1 vnt.

Saugumas

Saugi žiedo formos rankenėlė

Be bisfenolio A (BPA)

Higiena

Lengva valyti

Gali būti sterilizuojami

Galima plauti indaplovėje

 

* Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

* Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

* Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų

raidos etapais

* Išbandyta internetu su 100 mamų, JK 2012 m.

* 2014 m. metų gamintojas
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