
„Soothie Shapes“
čiulptukas

 
Vientisas silikoninis dizainas

3–18 mėn.

Ortodontiniai be BPA

2 vnt.

 
SCF194/05

Skatina natūralų žindymą ir ryšį
Lankstus, medicinoje naudojamas silikonas

„Philips Avent Soothie Shapes“ čiulptukas – dar vienas būdas megzti ryšį su savo mažyliu, nes suteiksite jam

komforto, laikydami mūsų unikalaus vientiso dizaino čiulptuką pirštu. „Soothie Shapes“ yra pagamintas iš

medicinoje naudojamo silikono ir lengvai plaunamas.

Naudojamas medicinos specialistų

Platinamas JAV ligoninėse

Pirštu laikoma priemonė

Unikalus dizainas, padedantis megzti ryšį

Patogus, apvalus čiulptukas

Skirtas natūraliai burnos raidai

Medicinoje naudojamas silikonas

Pagamintas iš patvaraus, medicinoje naudojamo silikono be BPA

Lengva valyti

Lengva sterilizuoti, kad būtų ypač higieniška



„Soothie Shapes“ čiulptukas SCF194/05

Ypatybės Specifikacijos

Naudojamas ligoninėse

Medicinos specialistų nuomone, čiulptukas

padeda nuraminti naujagimius; „Soothies“

platinami JAV ligoninėse.*

Unikali forma

„Soothie Shapes“ šiek tiek skiriasi nuo kitų

mūsų čiulptukų. Dėl jo unikalios formos galite

įkišti pirštą į čiulptuką ir megzti ryšį su kūdikiu,

padėdami jam žįsti.

Ortodontinis čiulptukas

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra

simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko

prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Medicinoje naudojamas silikonas

Čiulptukas pagamintas iš patvaraus, bet

lankstaus medicinoje naudojamo silikono be

BPA

Lengva sterilizuoti

Išlaikyti mažylio čiulptukus „Soothie“ ir

čiulptukus švarius yra lengva: tiesiog sudėkite

juos į sterilizatorių arba panardinkite

verdančiame vandenyje.

 

Kas pridedama

„Soothie Shapes“ čiulptukas: 2 vnt.

Saugumas

Be BPA

Higiena

Lengva valyti

Gali būti sterilizuojami

 

* Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

* Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

* Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų

raidos etapais

* Šio „soothie“ čiulptuko forma tokia pati ir jis pagamintas

iš tokios pačios medžiagos kaip ir JAV modelis, tačiau

skiriasi skydelio forma.
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