
 

Šidítko Soothie

 
Z jednoho kusu silikonu

0-3 měsíců

Ortodontické a bez obsahu BPA

2 ks v balení

 

SCF194/01

Podporuje přirozené sání a spojení
Flexibilní zdravotnický silikon

Šidítko Philips Avent Soothie nabízí další způsob spojení s dítětem díky jedinečnému jednodílnému designu,

který nabízí pohodlí prstu. Šidítko Soothie je vyrobeno ze zdravotnického silikonu a snadno se čistí.

Používáno zdravotnickými odborníky

Dodáváno do nemocnic v USA

Řešení držení prstem

Jedinečný tvar podporující spojení

Pohodlný kulatý sosák

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Silikon nemocničního standardu

Vyrobeno z odolného zdravotnického silikonu bez BPA

Snadné čištění

Snadná sterilizace pro větší hygienu



Šidítko Soothie SCF194/01

Přednosti Specifikace

Používáno v nemocnicích

Šidítka Soothies se těší důvěře odborného

zdravotního personálu pro uklidnění

novorozenců a jsou dodávána do nemocnic

v USA.*

Jedinečný tvar

Šidítka Soothie jsou trochu jiná než naše

ostatní šidítka. Jejich jedinečný tvar umožňuje

vložit prst do dudlíku, navázat tak kontakt se

svým miminkem a pomáhat mu se sáním.

Ortodontický dudlík

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar,

který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního

patra dítěte.

Silikon nemocničního standardu

Šidítko je vyrobeno z odolného, ale pružného

zdravotnického silikonu bez BPA.

Snadná sterilizace

Udržování Soothies a šidítek vašeho miminka

je snadné. Stačí je vložit do sterilizátoru nebo

ponořit do vroucí vody.

 

Co je součástí

Šidítko Soothie: 2 ks

Bezpečnost

Bez BPA: Ano

Hygienické

Snadné čištění: Ano

Lze sterilizovat: Ano

 

* Toto šidítko má stejný tvar dudlíku a je vyrobeno ze

stejného materiálu jako model pro USA, ale má jiný tvar

kotouče.

* Největší celosvětová značka šidítek

* Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech

používání vyměňte

* Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé

fázi vývoje.
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