
Μοντέρνα πιπίλα

Freeflow

 
0-6 μηνών

Ορθοδοντική και χωρίς BPA

Πρόσθετη ροή αέρα για το βρεφικό

δέρμα

2 τεμαχίων

 

SCF180/23

Πρόσθετη ροή για ευαίσθητο δέρμα μωρού

Με περιβλήματα Freeflow και σύγχρονα σχέδια.

Οι ορθοδοντικές, πτυσσόμενες πιπίλες Philips Avent σέβονται τη φυσική ανάπτυξη του

ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του μωρού. Όλες μας οι πιπίλες είναι

κατασκευασμένες από σιλικόνη και δεν έχουν γεύση και μυρωδιά. Τα χρώματα υπόκεινται σε

αλλαγές.

Πρόσθετη ροή αέρα

6 οπές αέρα, για λιγότερους ερεθισμούς της επιδερμίδας

Ορθοδοντική θηλή

Ορθοδοντικά συμμετρική πτυσσόμενη θηλή

9 στα 10 μωρά δέχονται την πιπίλα Philips Avent*

Χωρίς οσμή και γεύση

Εύχρηστες θηλές σιλικόνης

Υγιεινή

Κουμπωτό καπάκι για βελτιωμένη υγιεινή

Αποστειρώνεται

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

Ασφάλεια

Κυκλική λαβή ασφαλείας



Μοντέρνα πιπίλα Freeflow SCF180/23

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ορθοδοντική θηλή

Οι επίπεδες, συμμετρικές θηλές της Philips Avent σε

σχήμα δάκρυ δεν εμποδίζουν τη φυσική ανάπτυξη

του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του

μωρού, ακόμα και αν η πιπίλα γυρίσει ανάποδα στο

στοματάκι του.

Εύχρηστες θηλές σιλικόνης

Η θηλή από σιλικόνη της Philips Avent είναι άγευστη

και άοσμη, αυξάνοντας τις πιθανότητες να τη δεχτεί

το μωρό σας χωρίς προβλήματα. Η σιλικόνη έχει

ομοιόμορφη επιφάνεια, είναι διαφανής, καθαρίζεται

εύκολα και δεν κολλάει. Η θηλή είναι ανθεκτική,

διαρκεί για πολύ καιρό και δεν θα χάσει το σχήμα ή

το χρώμα της με το πέρασμα του χρόνου.

Κυκλική λαβή ασφαλείας

Για εύκολη αφαίρεση της πιπίλας Philips Avent

οποιαδήποτε στιγμή

Αποστειρώνεται

Αποστειρώνεται

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Τι περιλαμβάνεται

Πιπίλα σιλικόνης: 2 τεμάχιο

Κουμπωτό καπάκι για βελτιωμένη υγιεινή: 2 τεμάχιο

Λειτουργίες

Αποστειρώνεται

Χωρίς BPA

Ηρεμεί το μωρό σας

Καπάκι για βελτιωμένη υγιεινή

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.

* Μην δένετε την πιπίλα γύρω από το λαιμό του μωρού, καθώς

υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού.

* 9 στα 10 μωρά δέχονται την πιπίλα Philips Avent (σύμφωνα με

online δοκιμή σε 100 μητέρες, Ηνωμένο Βασίλειο 2012)
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