Hefte før salg for Norge (2019, Juli 7)
Soothie Shapes-smokk
• Silikondesign i ett stykke
• 0-3 md.
• Ortodontisk og BPA-fri
• Dobbeltpakning

SCF194/02

Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
Fleksibelt, medisinsk silikon
Med Philips Avent Soothie Shapes-smokken kan du knytte bånd til babyen, siden den unike designen i ett stykke passer til fingeren
din. Soothie Shapes, som er laget av medisinsk silikon, er enkel å rengjøre.
Fordeler

Brukes av helsepersonell
• Gis bort på sykehus i USA

Fingerholdt løsning
• Unik design fremmer tilknyttingen

Rund, komfortabel smokk
• Utformet for en naturlig tannutvikling

Medisinsk silikon
• Laget av BPA-fri, holdbar medisinsk silikon

Enkel å gjøre ren
• Enkel å sterilisere for ekstra hygiene

Funksjoner
Brukes på sykehus

Medisinsk silikon

Soothie-smokker brukes av medisinsk personell til å roe ned nyfødte og gis
bort på sykehus i USA.*

Smokken er laget av BPA-fri, holdbar, men likevel fleksibelt medisinsk silikon.
Enkel å sterilisere

Unik form

Soothie Shapes-smokker er litt annerledes enn de andre smokkene våre. Den
unike formen gjør at du kan plassere fingeren i smokken, slik at du kan knytte
bånd med babyen ved å hjelpe den med å suge.

Det er enkelt å rengjøre smokkene og Soothie-smokkene til den lille. Bare
legg dem i sterilisatorposen, eller legg dem i kokende vann.

Ortodontisk smokk

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar
hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Følgende er inkludert:
Soothie Shapessmokk

2 deler

Sikkerhet
BPA-fri

Ja

Hygiene
Enkel å gjøre ren
Kan steriliseres

Ja
Ja

Mål, emballasje
Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt

11,50 cm
10,30 cm
4,80 cm
0,04 kg

Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

0,07 kg
08710103742999
1
US
392690

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

32,60 cm
11,60 cm
12,90 cm
0,90 kg
18710103742996
12

data kan endres
2019, Juli 7

* Denne Soothie-smokken har den samme formen og er laget av samme materiale som den amerikanske modellen, men den har forskjellig skjoldplate.
* Verdens fremste smokkemerke
* Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
* Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn
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