
 

Dudlíky Freeflow

 
Uklidnění díky zvýšenému
proudu vzduchu

0–6 měsíců

Ortodontické a bez obsahu BPA

2 ks v balení

 

SCF178/23

Dopřejte pokožce přístup vzduchu
Ventilační otvory navíc umožňují pokožce dýchat

Šidítko Philips Avent Freeflow umožňuje pokožce miminka dýchat. Kotouč má 6 vzduchových otvorů pro lepší

proudění vzduchu a snižuje tak podráždění pokožky. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj

ústní dutiny dítěte.

Zvýšené proudění vzduchu

Ventilačními otvory navíc umožňují pokožce dítěte dýchat.

Pohodlný jemný silikonový sosák

9 z 10 dětí přijímá naše šidítka*

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
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Přednosti

Zvýšené proudění vzduchu

Pokožka musí dýchat, především dětská. Náš

kotouč má šest vzduchových otvorů pro lepší

proudění vzduchu a snižuje tak množství

podráždění pokožky.

Přijetí dudlíku

Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme

se maminek, jak jejich děti reagují na sosáky

Philips Avent a 9 z 10 miminek naše šidítka

přijímá.*

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.

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.
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Specifikace

Co je součástí

Šidítko Freeflow: 2 ks

Bezpečnost

Bezpečnostní kroužek: Ano

Bez BPA: Ano

Hygiena

Snadné čištění: Ano

Lze sterilizovat: Ano

Vhodné do myčky: Ano

 

* Největší celosvětová značka šidítek

* Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech

používání vyměňte

* Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé

fázi vývoje.

* Testováno online se 100 maminkami, Velká Británie

2012

* Výrobce roku 2014
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