
 

ultra soft-smokk

 
supermyk og fleksibel

0–6 md.

Ortodontisk og BPA-fri

Dobbeltpakning

 

SCF222/21

Den mykeste smokken for babyens sensitive hud

Fleksibelt skjold sørger for en komfortabel passform

Ta vare på sensitiv hud med Philips Avent ultra soft-smokken. Det supermyke*,

fleksible skjoldet følger babyens kinn og etterlater færre merker, noe som gir

mindre hudirritasjon og roer babyen på en mer komfortabel måte.

Mykt og fleksibelt skjold

Mykt og fleksibelt skjold for færre merker og mindre irritasjon på huden

Avrundet skjold for ekstra komfort hver dag

Silkemyk og komfortabel smokk

Elsket av babyer over hele verden*

Smokk med silkemyk tekstur for beroligende komfort

Utformet for en naturlig tannutvikling

Steriliser og oppbevar den i en praktisk veske

Steriliser og oppbevar den i en praktisk veske



ultra soft-smokk SCF222/21

Høydepunkter Spesifikasjoner

Mykt og fleksibelt skjold

Sensitiv hud trenger ekstra pleie. Vår

skjoldteknologi gjør at denne smokken følger

babyens naturlige ansiktsform for å gi en

komfortabel passform. Babyen vil få færre

merker og mindre irritasjon på huden.

Avrundet skjold

Vårt avrundede skjold minsker presset og roer

babyen på en mer komfortabel måte, siden det

er skånsomt mot babyens kinn.

98 % aksepterer smokken*

Vi spurte mødre hvordan deres baby reagerte

på våre strukturerte silikonsmokker, og et

gjennomsnitt på 98 % sa at babyen godtok

Philips Avent ultra soft- og ultra air-smokkene.

Smokk med silkemyk tekstur

Denne silikonsmokkens silkemyke tekstur

trøster og roer babyen.

Ortodontisk smokk

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har

en symmetrisk form som tar hensyn til babyens

gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Enkel sterilisering og oppbevaring

Ultra soft-reisevesken kan også brukes som et

steriliseringsapparat, slik at alt du trenger å

gjøre er å tilsette vann og sette den i

mikrobølgeovnen. Etter det kan du være trygg

på at den er ren til neste gangs bruk.

 

Følgende er inkludert:

ultra soft-smokk: 2 deler

Tilbehør som følger med

Boks til sterilisering og oppbevaring

Sikkerhet

Sikkerhetsringhåndtak

BPA-fri

Hygiene

Enkel å gjøre ren

Kan steriliseres

Kan vaskes i oppvaskmaskin

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering

og kassering og livstidspålitelighet.

* Utviklet i samarbeid med helsepersonell og mødre

* Amerikanske forbrukertester fra 2016 og 2017 viser at

98 % av alle babyer tok de strukturerte Philips Avent-

smokkene våre ultra air og ultra soft

* Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire

ukers bruk

* Verdens fremste smokkemerke

* Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert

utviklingstrinn

* 85 % av mødre som svarte på undersøkelsen, syntes

denne smokken føltes mykere enn åtte

sammenlignbare modeller fra andre ledende merker,

uavhengig undersøkelse, USA, feb. 2017
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