
 

Залъгалка Soothie Shapes

 
Силиконова залъгалка от една част

3 – 18 месеца

Ортодонтски и без бисфенол-А

опаковка – 2 бр.

 

SCF194/04

Подпомага естественото кърмене и свързване
Гъвкав силикон от медицински клас

Биберонът Soothie Shapes от Philips Avent ви дава допълнителна възможност да се свържете с мъничето си, тъй като

уникалният дизайн от една част ви позволява да придадете уют чрез пръста си. Изработен от силикон от медицински клас,

Soothie Shapes се почиства лесно.

Използва се от медицински специалисти

Разпространява се в болници в САЩ

Решение за задържане с пръсти

Уникалният дизайн подкрепя свързването между майката и детето

Удобен кръгъл биберон

Разработен за естествено орално развитие

Медицински силикон

Изработен от несъдържащ бисфенол А, издръжлив медицински силикон

Лесно почистване

Лесно стерилизиране за допълнителна хигиена
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Акценти Спецификации

Използва се в болници

Ползващи се с доверието на медицинските

специалисти за успокояване на новородените,

бибероните Soothie са разпространени в болници в

САЩ.*

Уникална форма

Soothie Shapes е малко по-различна от другите ни

залъгалки. Неговата уникална форма ви позволява да

поставите пръста си в биберона, за да можете да се

свържете с бебето си, като му помагате да суче.

Ортодонтски биберон

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична

форма, която се отнася с внимание към небцето,

зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Медицински силикон

Биберонът е изработен от несъдържащ бисфенол А,

издръжлив, но еластичен медицински силикон.

Лесно стерилизиране

Поддържането на залъгалките и бибероните на

вашето бебе чисти е лесно. Просто ги поставете в

стерилизатор или ги потопете във вряща вода.

 

Какво включва

Залъгалка Soothie Shapes: 2 бр.

Безопасност

Без бисфенол А

Хигиена

Лесно почистване

Могат да се стерилизират

 

* Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните

след 4 седмици употреба

* № 1 глобална марка за залъгалки

* Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на

развитие

* Тази залъгалка има биберон със същата форма и е направена от

същия материал, както модела за САЩ, но има предпазител с

различна форма.
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