
 

Soothie Shapes-
smokk

 
Silikondesign i ett stykke

3–18 md.

Ortodontisk og BPA-fri

Dobbeltpakning

 

SCF194/03

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.

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



Soothie Shapes-smokk SCF194/03

Høydepunkter Spesifikasjoner

Brukes på sykehus

Soothie-smokker brukes av medisinsk

personell til å roe ned nyfødte og gis bort på

sykehus i USA.*

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.

Ortodontisk smokk

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har

en symmetrisk form som tar hensyn til babyens

gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Medisinsk silikon

Smokken er laget av BPA-fri, holdbar, men

likevel fleksibelt medisinsk silikon.

Enkel å sterilisere

Det er enkelt å rengjøre smokkene og Soothie-

smokkene til den lille. Bare legg dem i

sterilisatorposen, eller legg dem i kokende

vann.

 

Følgende er inkludert:

Soothie Shapes-smokk: 2 deler

Sikkerhet

BPA-fri

Hygiene

Enkel å gjøre ren

Kan steriliseres

 

* 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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