Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2019, Duben 18)
šidítko Ultra Air
• Pro citlivou pokožku dítěte
• 0–6 měsíců
• Ortodontické a bez obsahu BPA
• 2 ks v balení

SCF244/20

Lehké, prodyšné šidítko pro citlivou pokožku
Mimořádně velké ventilačními otvory navíc umožňují pokožce dítěte dýchat.
Šidítko Philips Avent Ultra Air umožňuje pokožce miminka dýchat. Je navrženo se 4 mimořádné velkými ventilačními otvory tak,
aby lehký kotouč poskytoval maximální průtok vzduchu a citlivá pokožka vašeho dítěte tak zůstala při uklidňování sušší.
Výhody

Lehké, prodyšné šidítko pro citlivou pokožku
• 4 extra velké ventilační otvory
• Pokožka zůstává sušší, když se dítě zklidňuje
• Zaoblené okraje pro pohodlné konejšení

Pohodlný sosák z jemného a měkkého materiálu
• 98 % miminek přijímá naše šidítka Ultra Air*
• Sosák s jemným povrchem pro konejšivé pohodlí
• Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Pouzdro pro přenos a sterilizaci
• Sterilizace v mikrovlnné troubě je bezpečná a snadná.
• Snadný postup spolehlivé sterilizace během 3 minut

Kvalita zaručena
• Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Vlastnosti
4 extra velké ventilační otvory

Ortodontický dudlík

Šidítko Ultra Air je navrženo tak, aby umožňovalo maximální proudění
vzduchu a citlivá pokožka dítěte mohla dýchat

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní,
zubů a zubního patra dítěte.

Pokožka zůstává sušší

Sterilizátor / přenosné pouzdro

Citlivá pokožka vašeho děťátka zůstává během zklidňování sušší díky
prodyšnému designu tohoto šidítka s maximálním prouděním vzduchu.

Se sterilizačním přenosným pouzdrem můžete sterilizovat šidítko v mikrovlnné
troubě a na cestách ho hygienicky ukládat.

Pohodlné, zaoblené okraje

S naším pouzdrem je sterilizace snadná.

Kotouč šidítka Ultra Air je lehký a má zaoblené okraje, které zajistí pohodlí
dítěte.

Vložte důkladně opláchnuté šidítko do pouzdra, přidejte 25 ml vody a na tři
minuty vložte do mikrovlnné trouby na 750–1000 W. 5 minut nechte
vychladnout, vylijte vodu a je to.

Přijetí dudlíku

Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme se maminek, jak jejich děti
reagují na náš dudlík s povrchovou úpravou a průměrně 98 % z nich
odpovědělo, že jejich miminko šidítka Philips Avent Ultrasoft a Ultra Air
přijímá.

Vyrobeno ve Velké Británii

Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko
bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*

Sosák s jemným povrchem

Silikonový dudlík s povrchovou úpravou tohoto šidítka vaše děťátko konejší
a uklidňuje.
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Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Co je součástí
šidítko Ultra Air

2 ks

Včetně příslušenství
Sterilizátor/přenosné
pouzdro

Ano

Bezpečnost
Bezpečnostní
kroužek
Bez BPA

Ano
Ano

Hygienické
Snadné čištění
Lze sterilizovat
Vhodné do myčky

Ano
Ano
Ano

Rozměry balení
Výška

Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost
Hrubá hmotnost
EAN
Počet zahrnutých
výrobků
Země původu
Kód harmonizovaných systémů

10,80 cm
4,90 cm
0,04 kg
0,05 kg
08710103844969
1
GB
392690

Vnější obal
Délka
Šířka
Výška
Hrubá hmotnost
EAN
Počet spotřebitelských balení

18,40 cm
11,60 cm
13,10 cm
0,34 kg
18710103844966
6

12,60 cm
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* 2016–2017 Spotřebitelské testy v USA prokázaly v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku Philips Avent s povrchovou úpravou, které používáme u našich šidítek ultra air
a ultrasoft pro děti ve věku 0–6 a 6–18 měsíců.
* Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
* Největší celosvětová značka šidítek
* Výrobce roku 2014
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