
 

ultra air-smokk

 
Lar babyens hud puste

6-18 md.

Ortodontisk og BPA-fri

Dobbeltpakning

 

SCF244/22

En lett smokk som puster
Ekstra store luftehull lar babyens hud puste

Ro ned babyen med en smokk som lar huden puste. Philips Avent ultra air-smokken har ekstra store hull som

holder huden tørr. Det lette skjoldet er konstruert for maksimal luftgjennomstrømning. Den er tilgjengelig i ulike

farger og design.

En lett smokk som puster

Fire ekstra store luftehull

Huden forblir tørrere under smokkebruk

Avrundede kanter for komfortabel smokkebruk

Silkemyk og komfortabel smokk

98 % av babyer tar ultra air-smokkene*

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 air-smokk SCF244/22

Høydepunkter

Fire ekstra store luftehull

ultra air er utformet for maksimal luftstrøm, slik

at babyens sensitive hud får puste.

Huden forblir tørrere

Babyens hud forblir tørrere under smokkebruk,

takket være denne smokkens pustende design

som skaper maksimal luftgjennomstrømning.

Behagelige, avrundede kanter

ultra air-skjoldet er lett og har avrundede

kanter som gjør det hele mer komfortabelt for

babyen.

Smokk som de fleste tar

Babyer vet hva de liker! Vi spurte mødre

hvordan deres baby reagerte på våre

strukturerte silikonsmokker, og et gjennomsnitt

på 98 % sa at babyen tok 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 air-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.

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.

 



ultra air-smokk SCF244/22

Spesifikasjoner

Følgende er inkludert:

ultra air-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

 

* Amerikanske forbrukertester fra 2016 og 2017 viser at

98 % av alle babyer tok de strukturerte Philips Avent-

smokkene våre ultra air og ultra soft for 0–6 md. og 6–

18 md.

* Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire

ukers bruk

* Verdens fremste smokkemerke

* Årets produsent 2014
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