Dude s prostim
pretokom
0–6 m
Ortodontske in brez bisfenola A
Dodaten pretok zraka za
dojenčkovo kožo
1 kos

SCF178/13

Dodaten pretok zraka za občutljivo kožo. Brez bisfenola A.
Šest odprtin v zaščiti za še večje dojenčkovo udobje
Ortodontski, zložljivi in simetrični cuclji Philips Avent omogočajo naraven razvoj neba, zob in dlesni otroka. Vse
dude Philips Avent so izdelane iz silikona ter so brez vonja in okusa. Na voljo v različnih barvah.
Dodaten pretok zraka
6 zračnih rež za manj draženja kože
Ortodontski cucelj
Ortodontski, simetrični in zložljivi cucelj
9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo dudo Philips Avent*
Brez vonja in okusa
Uporabniku prijazni silikonski cuclji
Higiena
Natični zaščitni pokrov
Zaščitni higienski pokrovček
Lahko ga sterilizirate
Primerno za pomivalni stroj
Varnost
Varnostni držalni obroček

Dude s prostim pretokom

SCF178/13

Značilnosti

Speciﬁkacije

Ortodontski cucelj

Natični zaščitni pokrov

Država porekla
Angliji
Kaj vsebuje
Silikonska duda: 1 kos
Natični zaščitni pokrov: 1 kos

Ploščati simetrični cuclji kapljičaste oblike
Philips Avent omogočajo naraven razvoj neba,
zob in dlesni otroka, tudi če ima dojenček dudo
v ustih obrnjeno narobe.

Za ohranjanje higiene steriliziranih cucljev

Značilnosti
Lahko ga sterilizirate
Brez bisfenola A
Pomaga pomiriti otroka
Higienski pokrovček

Varnostni držalni obroček
Stopnje razvoja
Stopnje: 0–6 mesecev

Uporabniku prijazni silikonski cuclji
Silikonski cucelj Philips Avent je brez vonja in
okusa, zato ga otroci zaradi tega skoraj gotovo
lažje sprejmejo. Silikon je gladek, prozoren,
preprost za čiščenje in ne postane lepljiv.
Cucelj je trpežen, obstojen in čez čas ne
spremeni oblike ali barve.
Z njim lahko kadarkoli enostavno odstranite
dudo Philips Avent
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* Dude ne zavezujte okoli otrokovega vratu, ker se otrok
lahko zadavi.

