
 

Smoczek z serii
Classic +

 
Niezbędny komfort

6–18 miesięcy

Ortodontyczny, bez bisfenolu A

2 sztuki w opakowaniu

 

SCF182/24

Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
Smoczek ortodontyczny zapewniający maksymalną wygodę

(atrakcyjna seria)

Smoczek Philips Avent Classic + pomoże Twojemu maleństwu uspokoić się o

każdej porze dnia. Ten miękki smoczek ortodontyczny został opracowany z myślą

o naturalnym rozwoju jamy ustnej i jest dostępny w różnych kolorach.

Niezwykle miękki silikonowy smoczek

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Potwierdzona jakość

Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii

Bezpieczeństwo i higiena

Bezpieczny uchwyt ułatwia wyjmowanie

Nasadka na zatrzask pozwala utrzymać smoczek w czystości

Łatwe czyszczenie

Łatwe sterylizacja — wyższy poziom higieny



Smoczek z serii Classic + SCF182/24

Zalety Dane techniczne

Smoczek ortodontyczny

Nasze miękkie silikonowe smoczki mają

symetryczny kształt, który zapewnia

prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i

dziąseł rosnącego dziecka.

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Możesz mieć pewność, że komfort Twojego

dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek

został wyprodukowany w naszym

nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.

Bezpieczny uchwyt

Nasz bezpieczny uchwyt umożliwia łatwe

wyjęcie smoczka z ust dziecka w dowolnym

momencie. Jest odpowiedni nawet dla małych

rączek!

Higieniczna nasadka na zatrzask

Kiedy smoczek nie jest używany, załóż na

niego nasadkę na zatrzask, która utrzyma go w

czystości.

Łatwa sterylizacja

Smoczek można łatwo utrzymać w czystości:

wystarczy włożyć go do sterylizatora lub

zanurzyć we wrzącej wodzie.

 

Zawartość zestawu

Smoczek z serii Classic +: 2 szt.

Bezpieczeństwo

Bezpieczny uchwyt w kształcie pierścienia

Nie zawiera bisfenolu A

Higiena

Łatwe czyszczenie

Możliwość sterylizacji

Możliwość mycia w zmywarce

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

* Marka smoczków nr 1 na świecie

* Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać

po 4 tygodniach użytkowania

* Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym

etapie rozwoju

* Producent Roku 2014

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2020‑04‑20

Wersja: 17.0.1

12 NC: 8840 182 24090

EAN: 08 71010 35278 17

www.philips.com

http://www.philips.com/

