
 

Hryzačka Sloník

 
3 m+

Predné, stredné a zadné zúbky

 

SCF199/00

Pomáha upokojovať ďasná dieťatka pri raste

zúbkov

Dosiahne po predné, stredné aj zadné zúbky

Hryzačka Philips Avent je určená na zmiernenie bolesti pri prerezávaní zúbkov.

Hryzačku je možné vychladiť v chladničke, čím sa ešte zvýši jej upokojujúci účinok

na boľavé ďasná vášho drobčeka počas rastu zúbkov.

Výber z rôznych textúr

Masíruje a zmierňuje bolesť zapálených ďasien

Jednoduché držanie

Ľahký dizajn umožňuje deťom jednoduché držanie

Jednoduché čistenie

Hryzačku jednoducho opláchnite pod tečúcou vodou alebo vysterilizujte

Vhodná na chladenie

Pre zvýšenie pohodlia nechajte hryzačku vychladiť v chladničke

Bez obsahu BPA

Hryzačky Philips Avent neobsahujú žiadne BPA ani ftaláty



Hryzačka Sloník SCF199/00

Hlavné prvky Technické údaje

Masíruje a zmierňuje bolesť zapálených

ďasien

Masíruje a zmierňuje bolesť zapálených ďasien

Ľahký dizajn

Ľahký dizajn umožňuje deťom jednoduché

držanie

Nechajte vychladiť v chladničke

Pre zvýšenie pohodlia nechajte hryzačku

vychladiť v chladničke

Opláchnite pod tečúcou vodou alebo

vysterilizujte

Hryzačku jednoducho opláchnite pod tečúcou

vodou alebo vysterilizujte

Bez obsahu BPA a ftalátov

Bez obsahu BPA – súlad so smernicou

2011/8/EÚ.

 

Krajina pôvodu

Malajzia: áno

Vlastnosti

Pomáha tíšiť bolesť pri prerezávaní zúbkov:

áno

Hygienické: áno

Možnosť sterilizácie: áno

Bez obsahu BPA: áno

Vhodná na chladenie: áno

Vývojové stupne

Stupne: 3 mesiace +, Na predné, stredné

a zadné zúbky

Materiál

Textúra a materiály: 2

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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