Philips Avent
Smoczek Soothie Shapes

Jednoczęściowy silikonowy
smoczek
3–18 miesięcy
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu

SCF194/05

Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem

Elastyczny silikon o jakości medycznej
Smoczek Philips Avent Soothie Shapes stanowi dodatkowy sposób na nawiązanie więzi z
maluchem — jego wyjątkowy, jednoczęściowy kształt umożliwia wygodne włożenie palca.
Wykonany z silikonu o jakości medycznej smoczek Soothie Shapes jest łatwy w czyszczeniu.
Używany przez pracowników służby zdrowia
• Używany w szpitalach w USA
Możliwość trzymania palcem
• Wyjątkowy kształt sprzyja nawiązywaniu więzi
Wygodny, zaokrąglony smoczek
• Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej
Silikon medyczny
• Trwały silikon o jakości medycznej
Łatwe czyszczenie
• Łatwe sterylizacja — wyższy poziom higieny

SCF194/05

Smoczek Soothie Shapes

Jednoczęściowy silikonowy smoczek 3–18 miesięcy, Ortodontyczny, bez bisfenolu A, 2 sztuki w opakowaniu

Zalety

Dane techniczne

Używany w szpitalach

Silikon medyczny

Zawartość zestawu

• Smoczek Soothie Shapes: 2 szt.

Bezpieczeństwo

• Nie zawiera bisfenolu A

Higiena

• Łatwe czyszczenie
• Możliwość sterylizacji
•

Smoczki Soothie są używane przez pracowników
służby zdrowia do uspokajania noworodków i
dystrybuowane w szpitalach w USA*.

Wyjątkowy kształt

Komfort i bezpieczeństwo Twojego dziecka to nasze
priorytety. To dlatego ten smoczek został wykonany
z trwałego, a jednocześnie elastycznego silikonu o
jakości medycznej.

Łatwa sterylizacja

Soothie Shapes różni się od innych smoczków. Jego
wyjątkowy kształt pozwala włożyć palec do środka.
Możesz więc nawiązać więź z maluchem, pomagając
mu ssać.

Smoczek można łatwo utrzymać w czystości:
wystarczy włożyć go do sterylizatora lub zanurzyć
we wrzącej wodzie.

Smoczek ortodontyczny

Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny
kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój
podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.
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* Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4
tygodniach użytkowania
* Marka smoczków nr 1 na świecie
* Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
* Ten smoczek ma taką samą formę i jest wykonany z tego samego
materiału, co model amerykański, ale jego tarcza ma inny kształt.

