
 

Πιπίλα Soothie Shapes

 
Ενιαία σχεδίαση από σιλικόνη

0-3m

Ορθοδοντική και χωρίς BPA

2 τεμαχίων

 

SCF194/02

Ενισχύει το φυσικό θηλασμό και το δέσιμο
Εύκαμπτη σιλικόνη για ιατρική χρήση

Η πιπίλα Philips Avent Soothie Shapes προσφέρει έναν ακόμα τρόπο για να δεθείτε με το μωρό σας, καθώς χάρη στη μοναδική

ενιαία σχεδίασή της, σας επιτρέπει να την χειρίζεστε άνετα με το δάκτυλό σας. Η πιπίλα Soothie Shapes είναι κατασκευασμένη

από σιλικόνη για ιατρική χρήση, για εύκολο καθάρισμα.

Χρησιμοποιείται από επαγγελματίες στον κλάδο της υγείας

Διανέμεται σε νοσοκομεία στις ΗΠΑ

Κράτημα με το δάκτυλο

Μοναδική σχεδίαση που υποστηρίζει το δέσιμο

Άνετη στρογγυλή θηλή

Σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη

Σιλικόνη για ιατρική χρήση

Κατασκευασμένη από ανθεκτική σιλικόνη ιατρικής χρήσης, χωρίς BPA

Εύκολος καθαρισμός

Εύκολη αποστείρωση για επιπλέον υγιεινή



Πιπίλα Soothie Shapes SCF194/02

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία

Την εμπιστεύονται οι επαγγελματίες στον κλάδο της

υγείας για να καθησυχάζουν τα νεογέννητα. Οι

πιπίλες διανέμονται σε νοσοκομεία στις ΗΠΑ.*

Μοναδικό σχήμα

Η πιπίλα Soothie Shapes είναι λίγο διαφορετική από

τις υπόλοιπες πιπίλες μας. Χάρη στο μοναδικό της

σχήμα, σας επιτρέπει να τοποθετείτε το δάκτυλό σας

μέσα στη θηλή, ώστε να δένεστε με το μωρό σας

βοηθώντας το να πιπιλά.

Ορθοδοντική θηλή

Η πτυσσόμενη θηλή από σιλικόνη έχει συμμετρικό

σχήμα που σέβεται τον ουρανίσκο, τα δόντια και τα

ούλα του μωρού σας καθώς αναπτύσσεται.

Σιλικόνη για ιατρική χρήση

Η πιπίλα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτική αλλά

εύκαμπτη σιλικόνη ιατρικής χρήσης, χωρίς BPA.

Εύκολη αποστείρωση

Μπορείτε εύκολα να διατηρείτε καθαρές τις πιπίλες

του μικρού σας. Απλώς τοποθετήστε τις στον

αποστειρωτή ή βυθίστε τις σε βραστό νερό.

 

Τι περιλαμβάνεται

Πιπίλα Soothie Shapes: 2 τεμάχιο

Ασφάλεια

Χωρίς BPA

Υγιεινή

Εύκολος καθαρισμός

Αποστειρώνεται

 

* Αυτή η πιπίλα έχει το ίδιο σχήμα θηλής και είναι κατασκευασμένη

από το ίδιο υλικό με το μοντέλο των ΗΠΑ, αλλά έχει διαφορετικό

σχήμα ασπίδας.

* Νούμερο 1 επωνυμία πιπίλων παγκοσμίως

* Για λόγους υγιεινής, να αντικαθιστάτε τις πιπίλες μετά από 4

εβδομάδες χρήσης

* Η σειρά μας υποστηρίζει τις μητέρες και τα μωρά σε κάθε στάδιο

ανάπτυξης
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