
 

Ελεφαντάκι οδοντοφυΐας

 
3m+

Για μπροστινά, μεσαία και πίσω

δόντια

 

SCF199/00
Καταπραΰνει τα ούλα του μωρού κατά το στάδιο της

οδοντοφυΐας

Για μπροστινά, μεσαία και πίσω δόντια

Το παιχνίδι οδοντοφυΐας Philips Avent είναι σχεδιασμένο για να καταπραΰνει τον πόνο της

οδοντοφυΐας. Μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο για να κρυώσει, ώστε να καταπραΰνει ακόμα

πιο αποτελεσματικά τα ούλα του μωρού σας.

Επιλογή διαφόρων υφών

Καταπραΰνει τον πόνο και κάνει μασάζ στα ούλα

Εύκολο κράτημα

Είναι ελαφρύ για να πιάνεται εύκολα στα χεράκια του μωρού σας

Εύκολος καθαρισμός

Ξεπλύνετε απλά στη βρύση ή αποστειρώστε το

Κατάλληλο για ψύξη

Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το στο ψυγείο για να κρυώσει

Χωρίς ΒΡΑ

Οι κρίκοι οδοντοφυΐας της Philips Avent δεν περιέχουν BPA και φθαλεΐνη



Ελεφαντάκι οδοντοφυΐας SCF199/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Καταπραΰνει τον πόνο και κάνει μασάζ στα ούλα

Καταπραΰνει τον πόνο και κάνει μασάζ στα ούλα

Ελαφρύς σχεδιασμός

Είναι ελαφρύ για να πιάνεται εύκολα στα χεράκια του

μωρού σας

Τοποθετήστε το στο ψυγείο για να κρυώσει

Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το

στο ψυγείο για να κρυώσει

Ξεπλύνετε στη βρύση ή αποστειρώστε το

Ξεπλύνετε απλά στη βρύση ή αποστειρώστε το

Χωρίς BPA & φθαλεΐνη

Χωρίς BPA – σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία

2011/8/ΕΕ.

 

Χώρα προέλευσης

Μαλαισία

Λειτουργίες

Απαλύνει τον πόνο της οδοντοφυΐας

Υγιεινό

Αποστειρώνεται

Χωρίς BPA

Τοποθετείται στο ψυγείο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 3 μηνών +, Για μπροστινά, μεσαία και πίσω

δόντια

Υλικό κατασκευής

Υφές και υλικά: 2

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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