
 

Soothie Shapes-
fopspeen

 
Eendelig siliconen design

0-3 maanden

Orthodontisch en BPA-vrij

2 stuks

 

SCF194/00

Bevordert natuurlijk zuigen en helpt een band te

scheppen

In ziekenhuizen gebruikt flexibel silicone

De Philips Avent Soothie Shapes-fopspeen biedt een nieuwe manier om een

band met je kleintje op te bouwen — dankzij het unieke design kun jij het comfort

van je eigen vinger bieden. De Soothie Shapes is gemaakt van silicone dat in

ziekenhuizen wordt gebruikt en is eenvoudig schoon te maken.

Gebruikt door medische professionals

Wordt uitgedeeld in ziekenhuizen in de Verenigde Staten

Handig design

Uniek ontwerp helpt bij het vormen van een band

Comfortabele ronde speen

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

In ziekenhuizen gebruikt silicone

Gemaakt van BPA-vrij, duurzaam silicone van medische kwaliteit

Gemakkelijk schoon te maken

Eenvoudig te steriliseren voor extra hygiëne



Soothie Shapes-fopspeen SCF194/00

Kenmerken Specificaties

Wordt in ziekenhuizen gebruikt

Soothies worden door professionals uit de

gezondheidszorg uitgedeeld om baby's te

kalmeren in ziekenhuizen in de Verenigde

Staten.*

Unieke vorm

Soothie Shapes verschilt een beetje van onze

andere fopspenen. Dankzij de unieke vorm kun

je je vinger in de speen plaatsen zodat je een

band met je baby kunt vormen door hem of

haar te helpen zuigen.

Orthodontische speen

Onze flexibele siliconenspeen heeft een

symmetrische vorm die het gehemelte, de

tanden en het tandvlees van je baby

respecteert terwijl hij of zij groeit.

In ziekenhuizen gebruikt silicone

De speen is gemaakt van BPA-vrij, duurzaam

en flexibel silicone van medische kwaliteit.

Eenvoudig te steriliseren

De fopspeen van je kindje schoonhouden is

heel eenvoudig: je hoeft hem alleen maar in

de sterilisator te doen of onder te dompelen in

kokend water.

 

Inclusief

Soothie Shapes-fopspeen: 2 stk

Veiligheid

Bevat geen BPA

Hygiëne

Gemakkelijk schoon te maken

Kan worden gesteriliseerd

 

* De speen van deze fopspeen heeft dezelfde vorm als

het Amerikaanse model en het materiaal is hetzelfde.

Het schildje heeft echter een andere vorm.

* Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

* Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om

hygiënische redenen

* Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke

ontwikkelingsfase
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