ultra air emzik
Bebeğinizin hassas cildine
uygun
6-18 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
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Hassas ciltler için haﬁf, nefes alabilen emzik
Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar
Philips Avent ultra air emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. 4 adet ekstra geniş hava deliğine
sahip haﬁf katman, hava akışını en üst düzeye çıkarır. Böylece bebeğinizin hassas cildi daha kuru kalırken tahriş
en aza indirilir.
Hassas ciltler için haﬁf, nefes alabilen emzik
4 ekstra geniş hava deliği
Emziği kullanırken bebeğinizin cildi kuru kalır
Bebeğinizin rahat etmesi için yuvarlak köşeler
Rahat ve ipeksi yumuşaklıkta emzik
Bebeklerin %98'i ultra air emziklerimizi kabul ediyor*
Rahatlatıcı konfor için dokulu, ipeksi emzik
Doğal ağız gelişimi için tasarlandı
Sterilizasyon ve taşıma kabı
Mikrodalgada sterilizasyon yapmak güvenli ve kolaydır
Basit adımlarla 3 dakikada güvenilir sterilizasyon

ultra air emzik
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Özellikler
4 ekstra geniş hava deliği

Emziğe alışma

Sterilizatör / taşıma tabı

ultra air, bebeğinizin hassas cildinin nefes
alması için maksimum hava akışı sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.

Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere
bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl
tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin
ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve
ultra air emzikleri kabul ettiğini öğrendik.

Taşıma kabımızla bebeğinizin emziğini
mikrodalgada sterilize edebilir ve seyahat
ederken hijyenik şekilde saklayabilirsiniz.

Bebeğinizin cildi kuru kalır

Taşıma kabı sayesinde kolay sterilizasyon

İpeksi dokulu emzik

Bu emziğin nefes alabilen ve maksimum hava
akışı sağlayan tasarımı sayesinde bebeğinizin
hassas cildi daha kuru kalır.

Emziğin ipeksi ve dokulu silikon malzemesi
bebeğinizi sakinleştirir ve rahatlatır.

Rahat, yuvarlak köşeler
Ortodontik emzik

ultra air emziğin haﬁf kalkanı, bebeğinizin
rahat etmesi için yuvarlak köşelere sahiptir.

Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli,
bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve
diş etlerine uyum sağlar.

İyice yıkanmış emzikleri kaba yerleştirin, 25
ml/1 ﬂ. oz. su ekleyin ve mikrodalgayı 7501000 W'a ayarlayıp kabı 3 dakika boyunca
mikrodalgada bekletin. 5 dakika soğumaya
bırakın ve suyu dökün. Emzikler kullanıma
hazırdır.

Philips Yeşil Logo
Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji
tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki
nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,
Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri
dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü
güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak
Alanlarından en az birinde, çevre için önemli
katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler
Paket içeriği
ultra air emzik: 2 adet

Güvenlik
Güvenlik halkası
BPA içermez

Dahili aksesuarlar
Sterilizatör/taşıma kabı
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Hijyen
Temizlemesi kolaydır
Sterilize edilebilir
Bulaşık makinesinde yıkanabilir

* 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici
testleri, 0-6 ay ve 6-18 ay ultra air ve ultra soft
emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik
yapısının bebekler tarafından ortalama %98 oranında
kabul edildiğini göstermektedir.
* Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra
değiştirin
* Dünyanın 1 numaralı emzik markası
* Yılın Üreticisi Ödülü, 2014

