Broschyr före försäljning för Sverige (2019, April 6)
ultra air-napp
• För barnets känsliga hud
• 6-18 månader
• Ortodontiska och BPA-fria
• 2-pack

SCF244/22

Lätt napp för känslig hud som andas
Extra stort lufthål så att barnets hud kan andas
Låt barnets hud andas med Philips Avent ultra air-napp. Den lätta skölden har fyra extra stora lufthål och är konstruerad för
maximalt luftflöde så att barnets känsliga hud håller sig torr medan nappen lugnar.
Fördelar

Lätt napp för känslig hud som andas
• 4 extra stora lufthål
• Huden håller sig torrare medan nappen lugnar
• Bekväma, rundade kanter

Bekväm, mjuk och len napp
• 98 % av spädbarn tar vår Ultra air-napp*
• Napp med len textur för en lugnande effekt
• Utvecklad för naturlig tandutveckling

Fodral för sterilisering och förvaring
• Sterilisering i mikrovågsugn är säkert och enkelt
• Enkla steg för tillförlitlig sterilisering på tre minuter

Kvalitetssäkrad
• Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Funktioner
4 extra stora lufthål

Ortodontisk napp

ultra air är konstruerad för maximalt luftflöde, så att ditt barns känsliga hud
kan andas.

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och
tandkött när han eller hon växer.

Huden håller sig torrare

Sterilisator/nappfodral

Barnets känsliga hud håller sig torrare medan nappen lugnar, tack vare en
design som andas och maximalt luftflöde.

Med vårt nappfodral kan du sterilisera barnets napp i mikrovågsugnen och
förvara den på ett hygieniskt sätt när du inte är hemma.

Bekväma, rundade kanter

Med väskan är det enkelt att sterilisera

Ultra air-skölden är lätt och har rundade kanter för barnets bekvämlighet.

Placera väl sköljda nappar i väskan, tillsätt 25 ml vatten och kör i mikrovågsugn
vid 750–1 000 W i tre minuter. Låt svalna i fem minuter och häll bort vattnet.
Napparna är nu klara att användas.

Barnen tar napparna

Tillverkad i Storbritannien

Barn vet vad de gillar! Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar
våra nappar med en struktur av silikon, och 98 % svarade i genomsnitt att
deras barn tar de supermjuka napparna från Philips Avent.

Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är
tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Napp med len textur

Nappens lena textur av silikon lugnar och tröstar barnet.
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Vad medföljer?
ultra air-napp

Medföljande tillbehör
2 delar

Sterilisator/nappfodral

Ja
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EAN
Antal produkter som
medföljer
Ursprungsland
Harmoniserad
systemkod

Säkerhet
Säkerhetsringssystem
BPA-fri

Ja
Ja

Hygien
Enkel att rengöra
Kan steriliseras
Tål att maskindiskas

Ja
Ja
Ja

GB
392690

Yttre kartong
Längd
Bredd
Höjd
Bruttovikt
EAN
Antal konsumentförpackningar

Förpackningens mått
Höjd
Bredd
Djup
Nettovikt
Bruttovikt

08710103845102
1

12,60 cm
10,80 cm
4,90 cm
0,04 kg
0,05 kg

18,40 cm
11,60 cm
13,10 cm
0,35 kg
18710103845109
6

* *2016–2017 års konsumenttester i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar Philips Avent-nappen med len textur som används i ultra air- och ultra soft-napparna för 0–
6 och 6–18 månader.
* Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
* Det främsta globala nappmärket
* Årets tillverkare 2014
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