
Geavanceerde
orthodontische fopspenen

Spenen

 

6-18 maanden

 
SCF184/14

Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van

de mond
Ontworpen in samenwerking met de vooraanstaand

orthodontist dr. Hagemann

De geavanceerde orthodontische speen SCF184/14 van Philips AVENT is

ontworpen met het oog op een gezonde ontwikkeling van de mond. Al onze

spenen zijn van siliconen gemaakt en zijn geur- en smaakvrij. Kleuren kunnen

variëren.

Orthodontische speen

Unieke "vleugels"

Voorgevormde speen

Hygiëne

Hygiënisch klikdeksel

Kan worden gesteriliseerd

Vaatwasmachinebestendig

Geur- en smaakloos

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

Goedgekeurd door de IDHF

Dit product is goedgekeurd door de IDHF



Geavanceerde orthodontische fopspenen SCF184/14

Kenmerken Specificaties

Unieke "vleugels"

Geavanceerde orthodontische speen met

unieke vleugels die de druk op het tandvlees

en doorkomende tandjes verlicht. De vleugels

maken de speen wijder, zodat de druk door het

zuigen van de baby gelijkmatiger wordt

verdeeld. Per tandje is er dus minder druk.

Voorgevormde speen

De speen houdt de tong op zijn natuurlijke

plaats.

Hygiënisch klikdeksel

Voor de hygiënische bescherming van

gesteriliseerde spenen.

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

De siliconenspeen van Philips AVENT is

smaak- en geurloos, en wordt daarom

gemakkelijker geaccepteerd door je baby. Het

materiaal is glad, transparant en eenvoudig

schoon te maken, en gaat niet plakken. De

speen is sterk, gaat lang mee en vervormt en

verkleurt niet na verloop van tijd.

Kan worden gesteriliseerd

Kan worden gesteriliseerd

Vaatwasmachinebestendig

Vaatwasmachinebestendig

Land van herkomst

Engeland

Inclusief

Siliconen fopspenen: 1 stk

Hygiënisch klikdeksel: 1 stk

Kenmerken

Kan worden gesteriliseerd

Bevat geen BPA

Comfort voor je baby

Hygiënische dop

Ontwikkelingsfases

Fases: 6-18 maanden

 

* Hang de fopspeen niet met een koord rond de nek van

het kind wegens verstikkingsgevaar.
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