
 

Ultra Soft
 

Mycket mjuk och flexibel

0-6 m

Ortodontiska och BPA-fria

2-pack

 

SCF211/20

Den mjukaste nappen för barnets känsliga hud*
Flexibel sköld för bekväm passform

Ta hand om barnets ömtåliga hud med Philips Avent Ultra Soft-napp. Vår supermjuka, flexibla sköld följer

barnets kinder, vilket ger färre märken och mindre hudirritation för bekvämare tröst.

FlexiFit-sköldteknik

Mjuk, flexibel sköld som ger färre hudmärken och mindre irritation

Avrundad sköld som ger extra komfort varje dag

Bekväm, mjuk och len napp

98 % av spädbarnen accepterar supermjuka nappar med textur av silikon*

Napp med len textur för en lugnande effekt

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Fodral för sterilisering och förvaring

Sterilisering i mikrovågsugn är säkert och enkelt

Enkla steg för tillförlitlig sterilisering på tre minuter



Ultra Soft SCF211/20

Funktioner

Flexibel och mjuk sköld

Ömtålig hud behöver extra omsorg. Vår

FlexiFit-teknik gör att skölden följer de

naturliga kurvorna i barnets ansikte, vilket ger

den en bekväm passform. Ditt barn kommer att

få färre hudmärken och mindre irritation.

Rundad sköld

Vår avrundade sköld minimerar trycket för en

bekväm lugnande effekt som är skonsam mot

de små kinderna.

98 % accepterar nappar av silikon

Barn vet vad de vill! Vi har bett föräldrar svara

på hur småttingarna gillar våra nappar med en

textur av silikon, och 98 % svarade att deras

barn uppskattar de supermjuka napparna från

Philips Avent.

Napp med len textur

Nappens lena textur av silikon lugnar och

tröstar barnet.

Ortodontisk napp

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som

vårdar barnets gom, tänder och tandkött när

han eller hon växer.

Sterilisator/nappfodral

Med vårt fodral kan du sterilisera barnets napp

i mikrovågsugnen och förvara den på ett

hygieniskt sätt när du inte är hemma.

Med väskan är det enkelt att sterilisera

Placera väl sköljda nappar i behållaren, tillsätt

25 ml vatten och kör i mikrovågsugn vid 750–

1000 W i tre minuter. Låt svalna i fem minuter

och häll bort vattnet. Napparna är nu klara att

användas.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



Ultra Soft SCF211/20

Specifikationer

Vad medföljer?

ultra soft-napp: 2 delar

Medföljande tillbehör

Sterilisator/nappfodral

Säkerhet

Säkerhetsringssystem

BPA-fri

Hygien

Enkel att rengöra

Kan steriliseras

Tål att maskindiskas

 

* Utvecklad i samarbete med vårdpersonal och mammor

* 2016–2017 års konsumenttester i USA visar att i

genomsnitt 98 % av barn tar Philips Avent-nappen med

len textur som används i ultra air och ultra soft-

napparna.

* Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra

veckors användning

* Det främsta globala nappmärket

* Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje

utvecklingssteg

* 85 % av föräldrarna i undersökningen upplever att den

här nappen är mjukare än åtta jämförbara modeller

från andra ledande varumärken, oberoende forskning,

USA, feb 2017.
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