
ultra soft sut

 
ultrablød og fleksibel

6-18 m

Ortodontiske og BPA-frie

2-pak

 

SCF227/22
Den blødeste sut til din babys følsomme hud

Fleksibelt skjold sikrer en behagelig pasform

Pas på den følsomme hud med den ultra soft sut fra Philips Avent. Vores

superbløde*, fleksible skjold følger formen af din babys kinder, efterlader færre

mærker og medfører mindre hudirritation, så sutten er mere behagelig for din

baby.

Unikt blødt og fleksibelt skjold

Blødt, fleksibelt skjold, der giver færre mærker på huden og mindre irritation

Afrundet skjold, der giver ekstra komfort hver dag

Behageligt blød og silkeagtig sut

Elsket af spædbørn over hele verden*

Riflet, silkeagtig sut med lindrende komfort

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Steriliser og opbevar i ét praktisk etui

Steriliser og opbevar i ét praktisk etui



ultra soft sut SCF227/22

Vigtigste nyheder Specifikationer

Fleksibelt og blødt skjold

Sart hud kræver ekstra pleje. Vores

skjoldteknologi lader denne sut følge de

naturlige kurver i din babys ansigt og giver en

bekvem pasform. Din lille får færre mærker på

huden og mindre irritation.

Afrundet skjold

Vores afrundede skjold minimerer trykket og

giver behagelig lindring, som er skånsom mod

din lilles kinder.

98 % suttilvænning*

Vi har spurgt mødre, hvordan deres små

reagerer på vores noprede silikonesutter, og i

gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager

godt imod Philips Avents ultra soft- og ultra

air-sutter.

Blød, nopret sut

Denne suts silkeagtige, noprede silikonesut

lindrer og beroliger dit barn.

Ortodontisk sut

Vores sammenfoldelige silikonesut har en

symmetrisk form, der tager højde for din babys

gane, tænder og gummer, mens den vokser.

Nem sterilisering og opbevaring

ultra soft rejseetuiet fungerer også som en

sterilisator, så alt hvad du skal gøre, er at

tilsætte lidt vand og lægge den i

mikrobølgeovnen. Derefter kan du være sikker

på, at den er ren til næste brug.

 

Hvad følger med

ultra soft sut: 2 stk.

Inklusive tilbehør

Etui til sterilisator/transport

Sikkerhed

Sikkerhedsring til at holde i

BPA-fri

Hygiejne

Nem at rengøre

Kan steriliseres

Kan gå i opvaskemaskinen

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.

* Udviklet i samarbejde med sundhedspersonale og

mødre

* Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser,

at gennemsnitligt 98 % af babyerne tog godt imod den

teksturerede Philips Avent-sut, der bruges til vores ultra

air- og ultra soft sutter

* Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4

ugers brug

* Verdens førende sutmærke

* Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste

udviklingstrin

* 85 % af de adspurgte mødre svarer, at denne sut føles

blødere end otte sammenlignelige modeller fra andre

førende mærker, uafhængig undersøgelse, USA, feb.

2017
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