
Εξελιγμένες

ορθοδοντικές πιπίλες

 

6-18m

 
SCF184/14

Σχεδιασμένη να βοηθά στην υγιεινή στοματική

ανάπτυξη
Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον κορυφαίο ορθοδοντικό Δρ.

Hagemann

Η προηγμένη ορθοδοντική θηλή SCF184/14 της Philips AVENT είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να

βοηθά την υγιή στοματική ανάπτυξη. Όλες οι πιπίλες μας κατασκευάζονται από σιλικόνη και

δεν έχουν γεύση και οσμή. Τα χρώματα υπόκεινται σε αλλαγές.

Ορθοδοντική θηλή

Μοναδικά "πτερύγια"

Ειδικά διαμορφωμένη θηλή

Υγιεινή

Κουμπωτό καπάκι για βελτιωμ. υγιεινή

Αποστειρώνεται

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

Άοσμη και άγευστη

Εύχρηστες θηλές σιλικόνης

Εγκεκριμένη από το IDHF

Προϊόν εγκεκριμένο από το IDHF



Εξελιγμένες ορθοδοντικές πιπίλες SCF184/14

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Μοναδικά "πτερύγια"

Εξελιγμένη ορθοδοντική θηλή με μοναδικά πτερύγια,

που ελαχιστοποιεί την πίεση στα ούλα και στα

αναπτυσσόμενα δόντια. Τα πτερύγια κάνουν τη θηλή

πλατύτερη ώστε η πίεση που προκαλείται από το

στόμα του μωρού να κατανέμεται πιο ομοιόμορφα, με

αποτέλεσμα να ασκείται λιγότερη πίεση σε κάθε

δόντι.

Ειδικά διαμορφωμένη θηλή

Η θηλή είναι ειδικά διαμορφωμένη, ώστε να

επιτρέπει στη γλώσσα του μωρού να παραμένει στη

φυσική της θέση.

Κουμπωτό καπάκι για βελτιωμ. υγιεινή

Για τη διατήρηση της υγιεινής της αποστειρωμένης

θηλής.

Εύχρηστες θηλές σιλικόνης

Η θηλή από σιλικόνη της Philips AVENT είναι

άγευστη και άοσμη, γεγονός που αυξάνει 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.

Αποστειρώνεται

Αποστειρώνεται

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Τι περιλαμβάνεται

Πιπίλα σιλικόνης: 1 τεμάχιο

Κουμπωτό καπάκι για βελτιωμένη υγιεινή: 1 τεμάχιο

Χαρακτηριστικά

Αποστειρώνεται

Χωρίς BPA

Ηρεμεί το μωρό σας

Καπάκι για βελτιωμένη υγιεινή

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 6-18 μηνών

 

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

στραγγαλισμού.
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