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Efektívne čistenie detských výrobkov kdekoľvek
Detské vlhčené utierky Avent

Antibakteriálne detské vlhčené utierky Avent zabezpečia, že veci pre bábätko budú vždy čisté

Zabíjajú nebezpečné baktérie

Účinné čistenie všetkých detských výrobkov

Neutrálna chuť a vôňa

Jemné zloženie s neutrálnou chuťou a vôňou

Bezpečné čistenie bez vody a mydla

Praktické čistenie aj na cestách

Jednoduchá uzatvárateľná nálepka udrží utierky vždy svieže a pripravené na použitie



Antibakteriálne detské vlhčené utierky SCF295/36

Hlavné prvky Technické údaje

Praktické čistenie aj na cestách

S našimi antibakteriálnymi utierkami už

nepotrebujete mydlo ani vodu, aby ste

zabezpečili hygienickú čistotu.

Čistenie všetkých detských výrobkov

Antibakteriálne vlhčené utierky Philips Avent

sú špeciálne navrhnuté na čistenie fliaš,

odsávačiek mlieka a príslušenstva na kŕmenie

detí, ako sú cumlíky a hryzačky. Sú tiež účinné

na čistenie hračiek, detských stoličiek,

prebaľovacích pultov a iných vecí. Všetko

jednoducho utriete antibakteriálnou utierkou

a necháte uschnúť bez potreby ďalšieho

oplachovania!

Jemné zloženie

Zloženie utierok je založené na báze očistenej

vody, ktorá účinne zabíja škodlivé baktérie.

Tieto antibakteriálne utierky majú ako jediné

na trhu neutrálnu chuť aj vôňu.

Jednoduchá uzatvárateľná nálepka

Praktické balenie obsahuje jednoduchú

uzatvárateľnú nálepku, ktorá udržiava utierky

vždy svieže a pripravené na použitie.

Krajina pôvodu

Nemecko: áno

Čo je súčasťou balenia

Utierky: 36

Vývojové stupne

Stupne: 0-6 mesiacov

Materiál

Fóliový obal: Lesklý fóliový obal s

uzatvárateľnou nálepkou a uškom na

zavesenie

Zloženie utierok: Voda (> 98 %),

didecyldimoniumchlorid, isopropylalkohol,

citrát sodný, kyselina citrónová.

Hmotnosť a rozmery

Rozmery F boxu: 195 (Š) x 100 (V) x 29

(H) mm

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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