
šidítko ultrasoft

 
ultra měkké a flexibilní

6-18 měsíců

Ortodontické a bez obsahu BPA

2 ks v balení

 
SCF211/22

Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
Pohodlný pružný kotouč

Pečujte o citlivou pokožku s šidítkem Philips Avent ultra soft. Náš mimořádně měkký*, pružný kotouč kopíruje

křivky tváře vašeho dítěte, takže zanechává méně otlaků a menší podráždění pro větší klid dítěte.

Jedinečný měkký a pružný kotouč

Měkký a pružný kotouč způsobující méně otlaků a podráždění pokožky

Zaoblený kotouč pro každodenní mimořádné pohodlí

Pohodlný sosák z jemného a měkkého materiálu

Zbožňované dětmi z celého světa*

Sosák s jemným povrchem pro konejšivé pohodlí

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Možnost sterilizace a uložení v praktickém pouzdru

Možnost sterilizace a uložení v praktickém pouzdru



šidítko ultrasoft SCF211/22

Přednosti Specifikace

Pružný a měkký kotouč

Citlivá kůže vyžaduje zvláštní péči. Díky naší

ochranné technologii kopíruje šidítko přirozené

křivky obličeje vašeho dítěte. Díky tomu bude

mít vaše miminko méně otlačenou a

podrážděnou pokožku.

Zaoblený kotouč

Náš zaoblený kotouč minimalizuje tlak a

zajišťuje pohodlnou péči jemnou ke tváři

vašeho miminka.

98% úspěšnost přijetí dudlíku*

Když jsme se zeptali maminek, jak jejich děti

reagují na náš dudlík s povrchovou úpravou,

přibližně 98 % z nich odpovědělo, že jejich

miminko šidítka Philips Avent Ultrasoft a Ultra

Air přijímá.

Sosák s jemným povrchem

Silikonový dudlík s povrchovou úpravou tohoto

šidítka vaše děťátko konejší a uklidňuje.

Ortodontický dudlík

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar,

který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního

patra dítěte.

Snadná sterilizace a skladování

Cestovní pouzdro ultra soft slouží i jako

sterilizátor – stačí pouze přidat vodu a vložit jej

na chvilku do mikrovlnné trouby. Můžete mít

jistotu, že šidítko bude čisté a připravené na

další použití.

 

Co je součástí

šidítko ultrasoft: 2 ks

Obsahuje příslušenství

Sterilizátor/přenosné pouzdro: Ano

Bezpečnost

Bezpečnostní kroužek: Ano

Bez BPA: Ano

Hygienické

Snadné čištění: Ano

Lze sterilizovat: Ano

Vhodné do myčky: Ano

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

* Vyvinuto společně se zdravotnickými odborníky a

matkami

* 2016–2017 Spotřebitelské testy v USA prokázaly

v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku Philips Avent

s povrchovou úpravou, které používáme v našich

šidítkách ultra air a ultra soft.

* Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech

používání vyměňte

* Největší celosvětová značka šidítek

* Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé

fázi vývoje.

* 85 % dotázaných maminek si všimlo, že toto šidítko je

měkčí než osm srovnatelných modelů jiných

významných výrobců, nezávislý průzkum, USA, únor

2017
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