
 

πιπίλα ultra soft

 
Εξαιρετικά μαλακή και εύκαμπτη

0-6 μηνών

Ορθοδοντική και χωρίς BPA

2 τεμαχίων

 

SCF222/20

Η πιο απαλή πιπίλα για την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού σας

Εύκαμπτο προστατευτικό για άνετη εφαρμογή

Φροντίστε την ευαίσθητη επιδερμίδα με την πιπίλα ultra soft Philips Avent. Το εξαιρετικά μαλακό*, εύκαμπτο προστατευτικό

ακολουθεί το σχήμα του προσώπου του μωρού σας μειώνοντας τα σημάδια και τους ερεθισμούς στο δέρμα, για περισσότερη

ανακούφιση και άνεση.

Μοναδικά μαλακό και εύκαμπτο προστατευτικό

Μαλακό, εύκαμπτο προστατευτικό για λιγότερα σημάδια στο δέρμα και λιγότερους ερεθισμούς

Στρογγυλεμένο προστατευτικό για μεγαλύτερη άνεση κάθε μέρα

Άνετη μαλακή και μεταξένια θηλή

Την αγαπούν τα βρέφη σε όλο τον κόσμο*

Μεταξένια θηλή για χαλάρωση και άνεση

Σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη

Αποστειρώστε την και φυλάξτε την μέσα σε μία πρακτική θήκη

Αποστειρώστε την και φυλάξτε την μέσα σε μία πρακτική θήκη



πιπίλα ultra soft SCF222/20

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Εύκαμπτο και μαλακό προστατευτικό

Η ευαίσθητη επιδερμίδα χρειάζεται επιπλέον

φροντίδα. Η τεχνολογία μας επιτρέπει στην πιπίλα

να ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου

του μωρού σας, για άνετη εφαρμογή. Έτσι, το μικρό

σας θα έχει λιγότερα σημάδια και λιγότερους

ερεθισμούς στο δέρμα.

Στρογγυλεμένο προστατευτικό

Το στρογγυλεμένο προστατευτικό ελαχιστοποιεί την

πίεση και είναι απαλό για μάγουλα του μικρού σας,

προσφέροντας επιπλέον άνεση.

Αποδοχή θηλής κατά 98%*

Όταν ζητήσαμε από τις μαμάδες να μας πουν πώς

ανταποκρίνονται τα μικρά τους στις θηλές από

σιλικόνη, το 98% είπε ότι το μωρό τους δέχεται τις

πιπίλες ultra soft και ultra air της Philips Avent.

Μεταξένια θηλή

Η μεταξένια θηλή από σιλικόνη αυτής της πιπίλας

ηρεμεί και καθησυχάζει το μικρό σας.

Ορθοδοντική θηλή

Η πτυσσόμενη θηλή από σιλικόνη έχει συμμετρικό

σχήμα που σέβεται τον ουρανίσκο, τα δόντια και τα

ούλα του μωρού σας καθώς αναπτύσσεται.

Εύκολη αποστείρωση και αποθήκευση

Η θήκη ταξιδίου της ultra soft χρησιμοποιείται και

ως αποστειρωτής, έτσι το μόνο που πρέπει να

κάνετε είναι να προσθέσετε λίγο νερό και να την

βάλετε στον φούρνο μικροκυμάτων. Έτσι θα είναι

καθαρή για την επόμενη χρήση.

Τι περιλαμβάνεται

πιπίλα ultra soft: 2 τεμάχιο

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Θήκη αποστείρωσης/θήκη μεταφοράς

Ασφάλεια

Κυκλική λαβή ασφαλείας

Χωρίς BPA

Υγιεινή

Εύκολος καθαρισμός

Αποστειρώνεται

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

 

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.

* Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με επαγγελματίες στον τομέα υγείας

και με μαμάδες

* Οι δοκιμές καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2016-2017 δείχνουν ένα

μέσο όρο 98% αποδοχής της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που

χρησιμοποιείται στις πιπίλες ultra air και ultra soft

* Για λόγους υγιεινής, να αντικαθιστάτε τις πιπίλες μετά από 4

εβδομάδες χρήσης

* Νούμερο 1 επωνυμία πιπίλων παγκοσμίως

* Η σειρά μας υποστηρίζει τις μητέρες και τα μωρά σε κάθε στάδιο

ανάπτυξης

* Το 85% των μαμάδων που συμμετείχαν στην έρευνα αισθάνεται

ότι αυτή η πιπίλα είναι πιο απαλή από οκτώ συγκρίσιμα μοντέλα

άλλων κορυφαίων επωνυμιών (ανεξάρτητη έρευνα, Η.Π.Α., Φεβ

2017)
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