
 

Биберони за свободен

поток

 
С устойчив на хапане биберон

18 м +

Ортодонтски и без бисфенол-А

опаковка – 2 бр.

 

SCF186/24

Подпомага развитието на вашето дете
Устойчив на хапане биберон

Залъгалката Philips Avent 18м+ подпомага развитието на вашето дете и променящите се нужди от успокояване. Устойчивият

на хапане биберон щади растящите зъби и венци, като в същото време осигурява комфорт. Налични в голяма гама с красив

дизайн и цветове.

Удобен силиконов биберон

Устойчив на хапане биберон за вашето растящо дете

Допълнителен въздушен поток

Допълнителните въздушни отвори позволяват на кожата на вашето бебе да диша

Гарантирано качество

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Безопасност и хигиена

Дръжка с предпазен пръстен за лесно изваждане на залъгалката

Капачката с щракване ви помага да запазите залъгалката на бебето ви чиста

Лесно почистване

Лесно стерилизиране за допълнителна хигиена



Биберони за свободен поток SCF186/24

Акценти

Устойчив на хапане биберон

Устойчивият на хапане биберон на тази залъгалка е

специално проектиран за по-големи бебета.*

Допълнителен въздушен поток

Кожата трябва да диша, особено кожата на вашето

малко дете. Предпазителят ни има 6 въздушни

отвора за допълнителен въздушен поток,

проектирани за по-малко дразнение на кожата.

Направено в Обединеното кралство

Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето

дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в

нашия завод, носител на награди, в Обединеното

кралство.*

Дръжка с предпазен пръстен

Нашата дръжка с предпазен пръстен ви позволява да

изваждате лесно залъгалката на бебето по всяко

време. Дори малките ръчички могат да я хванат!

Хигиенична капачка с щракване

Когато залъгалката не се използва, просто щракнете

капачката, преди да я приберете, за да запазите

биберона безопасен и чист.

Лесно стерилизиране

Поддържането на залъгалките и бибероните на

вашето бебе чисти е лесно. Просто ги поставете в

стерилизатор или ги потопете във вряща вода.

Съвети за отучване от залъгалка

Нашият клиничен психолог за родители и деца

споделя приятелски методи и полезни съвети за

отучване от залъгалка на www.philips.com/sootherfree.

Тези съвети и трикове ще помогнат на вашето дете

в прехода към живот без залъгалка.
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Спецификации

Какво включва

Биберон за свободен поток: 2 бр.

Безопасност

Дръжка с предпазен пръстен

Без бисфенол А

Хигиена

Лесно почистване

Могат да се стерилизират

Възможно почистване в съдомиялна машина

 

* № 1 глобална марка за залъгалки

* Тази залъгалка не трябва да се използва като чесалка за зъби.

Устойчива на инцидентни ухапвания.

* Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните

след 4 седмици употреба

* Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на

развитие

* Производител на годината за 2014 г.
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