
 

Empeng aliran
bebas

 
Dengan dot yang tahan gigitan

18+ bulan

Ortodontik & Bebas BPA

2-kemasan

 

SCF186/25

Mendukung pertumbuhan anak Anda
Dot yang tahan gigitan

Philips Avent Pacifier 18 bulan+ mendukung pertumbuhan dan kebutuhan empeng anak yang berubah-ubah.

Dotnya yang tahan gigitan mendukung pertumbuhan gigi dan gusi, namun tetap terasa nyaman. Tersedia dalam

berbagai desain dan warna yang lucu.

Dot silikon yang nyaman

Dot yang tahan gigitan untuk batita Anda

Aliran udara ekstra

Lubang udara ekstra memudahkan kulit bayi bernapas

Kualitas terjamin

Dibuat di pabrik pemenang penghargaan kami di Inggris

Aman & Higienis

Gagang pengaman agar mudah dilepas

Tutup snap-on menjaga agar empeng bayi Anda tetap bersih

Mudah membersihkan

Mudah dibersihkan agar ekstra higienis



Empeng aliran bebas SCF186/25

Kelebihan Utama

Dot yang tahan gigitan

Dot yang tahan gigitan pada empeng ini

didesain khusus untuk bayi yang lebih besar.*

Aliran udara ekstra

Kulit perlu bernapas, terutama kulit si kecil.

Pelindung kami memiliki 6 lubang udara untuk

aliran udara ekstra, dirancang untuk

mengurangi iritasi kulit.

Buatan Inggris

Yakinlah bahwa kenyamanan si kecil berada di

tangan yang tepat. Empeng ini dibuat di situs

pabrik penghargaan kami di Inggris.*

Gagang pengaman

Gagang pengaman memudahkan Anda dalam

melepas empeng bayi kapan saja. Bahkan

tangan yang kecil dapat memegangnya!

Tutup snap-on agar higienis

Bila empeng tidak digunakan, cukup pasang

penutupnya sebelum disimpan agar dot aman

dan bersih.

Mudah disterilkan

Menjaga Empeng dan dot si kecil tetap bersih

sangatlah mudah: Cukup simpan dalam

pensteril atau rendam dalam air mendidih.

Saran untuk berhenti mengempeng

Psikolog Klinis Orang Tua dan Bayi kami

berbagi metode mudah dan kiat-kiat berguna

tentang cara berhenti mengempeng di

www.philips.com/sootherfree. Kiat dan trik ini

akan membantu anak Anda untuk secara

bertahap berhenti mengempeng.



Empeng aliran bebas SCF186/25

Spesifikasi

Item yang disertakan

Empeng aliran bebas: 2 pcs

Pengaman

Gagang cincin pengaman

Bebas BPA

Higienis

Mudah membersihkan

Dapat disterilkan

Aman di mesin cuci piring

 

* Merek empeng no 1 di dunia

* empeng ini tidak boleh digunakan sebagai teether.

Tahan jika hanya digigit sesekali.

* Ganti empeng setelah digunakan selama 4 minggu

agar tetap higienis

* Produk kami mendukung ibu dan bayi di setiap tahap

pertumbuhan

* Produsen Terbaik Tahun 2014
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