ultra air cumi
Érzékeny bababőrhöz
6-18 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
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Könnyű, légáteresztő cumi az érzékeny bőr számára
Az extra nagy levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen
Gondoskodjon gyermeke bőrének szellőzéséről a Philips Avent ultra air cumival. A 4 extra nagy levegőnyílással
rendelkező, könnyű cumipajzs maximális levegőáramlásra van tervezve, így gyermeke érzékeny bőre szárazabb
marad cumizás közben.
Könnyű, légáteresztő cumi az érzékeny bőr számára
4 extra nagy levegőnyílás
A bőr szárazabb marad cumizás közben
Kényelmes cumizást biztosító lekerekített szélek
Kényelmesen puha, bársonyos cumi
A babák 98%-a elfogadja az ultra air játszócumijainkat*
Texturált, selymes cumi a megnyugtató kényelem érdekében
A fogak természetes fejlődését ﬁgyelembe véve lett kifejlesztve
Fertőtlenítés és tok
A mikrohullámú sütőben való sterilizálás biztonságos és egyszerű
A 3 perces, megbízható fertőtlenítés egyszerű lépései
Biztosított minőség
Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült
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Fénypontok
4 extra nagy levegőnyílás

szilikon cumijainkra, és átlagosan 98%-uk azt
mondta, hogy gyermekük elfogadja a Philips
Avent ultra soft és ultra air játszócumijainkat.

A tok segítségével egyszerű a fertőtlenítés

Selymes textúrájú cumi

Az ultra air arra készült, hogy maximális
levegőáramlást biztosítson, hogy babája
érzékeny bőre lélegezhessen.
A bőr szárazabb marad

A játszócumi selymes, texturált szilikon cumija
megnyugtatja gyermekét, és kényelmet biztosít
a számára.

Helyezze a jól elöblített játszócumikat a tokba,
töltsön bele 25 ml vizet, és helyezze
mikrohullámú sütőbe 3 percre 750–1000
wattos fokozaton. Hagyja hűlni 5 percig, öntse
ki a vizet, és már készen is állnak.
Gyártás helye: Egyesült Királyság

Fogszabályozós játszócumi

Kisgyermeke érzékeny bőre szárazabb marad
cumizás közben, mert a cumi légáteresztő
kialakítása maximális légáramlást biztosít.
Kényelmes, lekerekített szélek

Az összeharapható szilikon cumink
szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem
zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és
ínyének fejlődését.

Biztos lehet benne, hogy a gyermeke
kényelme jó kezekben van. A játszócumi a
díjnyertes telephelyünkön az Egyesült
Királyságban készült.*

Sterilizáló/tok

A speciális légáramlást biztosító cumipajzs
könnyű, lekerekített szélei pedig a baba
kényelmét szolgálják.
Cumielfogadás
A tokunk segítségével fertőtlenítheti gyermeke
játszócumiját a mikrohullámú sütőben, illetve
higiénikusan tárolhatja, amikor úton van.

A babák tudják, hogy mit szeretnek!
Megkérdeztük az anyukákat, hogy a
gyermekeik hogyan reagálnak a texturált

Philips Green embléma
A Philips Green termékei csökkenthetik a
költségeket, az energiafelhasználást és a
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen
környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a
Philips Green fókuszterületein energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes
anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,
megbízható működés a termék egész
élettartama alatt.
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Műszaki adatok
A következőt tartalmazza:
ultra air cumi: 2 db

Biztonság
Biztonsági gyűrűs fogantyú
BPA-mentes

Mellékelt tartozékok
Sterilizáló/tok
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* 2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói
felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips
Avent 0-6 hónapos és 6-18 hónapos babák számára
kínált ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.
* Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a
játszócumit
* Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
* Az év gyártója – 2014

