
 

ultra soft snuggle

 
Plīša rotaļlieta ar ultra soft
knupīti

0 m+

Ortodontisks un BPA nesaturošs

1 snuggle mīļdzīvn. un 1 knup. 0–
6 mēn.

 

SCF348/12

Komforta sajūta ar katru apskāvienu
Iekļauts ultra soft knupītis

Philips Avent ultra soft snuggle mīļdzīvnieks ir plīša rotaļlieta ar ultra soft knupīti.

Snuggle mīļdzīvnieka svars ir neliels, lai to varētu turēt mazuļu tuvumā, un mazuļi

justos pasargāti. To ir viegli atrast un atvienot no knupīša ērtai tīrīšanai.

Izstrādāts, domājot par mazuļu labsajūtu

Palīdz jums un jūsu mazulim atrast knupīti

Mazuļiem patiks īpašā miera sajūta, ko sniedz katrs apskāviens

Plīša dzīvnieks ir saderīgs ar visiem Philips Avent knupīšiem.

Mīksts, jauks un draudzīgs

Izvēlieties, kurš patīk vislabāk, vai sakrājiet visus četrus piemīlīgos tēlus

Vienkārša tīrīšana

Atvienojams, lai sniegtu vienkāršu tīrīšanu

Knupīti ir iespējams tīrīt un sterilizēt atsevišķi

Iekļauts ultra soft knupītis

Mīļš, mīksts snuggle mīļdzīvnieks ar iekļautu ultra soft knupīti

Mīksts, elastīgs vairogs augstākam komfortam un mazāk nospiedumiem uz ādas

98 % mazuļu pieņem teksturētos silikona knupjus*
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Izceltie produkti

Viegli atrast

Vairs nav jādodas knupīša meklējumos! Plīša

dzīvnieks palīdz ātri atrast knupīti.

Komforts katrā apskāvienā

Mazuļiem patiks īpašā miera sajūta, ko viņi

iegūs, samīļojot savas mīkstās rotaļlietas. No

mīksta materiāla izgatavotās, vieglās ķepiņas

palīdzēs noturēt knupīšus vietā.

Piemērots Philips Avent knupīšiem

Plīša dzīvnieks ir saderīgs ar visiem Philips

Avent knupīšiem. Tāpēc jūs varat eksperimentēt

ar kombinācijām, lai atrastu mazulim

piemērotāko.

Mazs mazuļa draugs

Mazuļiem patīk visi četri mūsu piemīlīgie

mīļdzīvnieki: žirafe, pērtiķis, zilonis vai ronis.

Mūsu plīša snuggle mīļdzīvnieki ir mierinoši

mazuļu draugi. Turklāt, kad mazulis atslābinās,

atslābināties varat arī jūs.

Atvienojams, lai sniegtu vienkāršu tīrīšanu

Plīša dzīvnieks ir viegli atvienojams no ultra

soft knupīša, un tie abi ir vienkārši tīrāmi.

Turklāt jūs gūsiet vairāk pārliecības, zinot, ka

mazulis vienmēr var baudīt mierinājumu tīrībā.

Ērti tīrīt un sterilizēt

Plīša dzīvniekus var mazgāt veļas mazgājamā

mašīnā un knupīšus var tīrīt trauku mazgājamā

mašīnā, sterilizētājā vai verdošā ūdenī.

Jūtieties labi, zinot, ka tas vienmēr ir tīrs un

drošs jūsu mazulim.

Iekļauts ultra soft knupītis

Mīļš, mīksts snuggle mīļdzīvnieks ar iekļautu

mūsu ultra soft knupīti. Tā kā tas ir izgatavots

no elastīga silikona, tas ir maigs pret mazuļa

jutīgo ādu, un tas ir izstrādāts, lai neatstātu

nospiedumus uz ādas.

Mīksts, elastīgs vairogs

Lai palīdzētu pasargāt jutīgo ādu, mūsu īpaši

elastīgais vairogs pielāgojas mazuļa vaigu

formai. Tas atstāj mazāk nospiedumu un rada

mazāk kairinājuma, lai mazuļi varētu izbaudīt

ērtāku mierinošu pieredzi.

98 % knupja pieņemšanas

Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs pajautājām

māmiņām, kā viņu mazuļi reaģē uz mūsu

teksturēto silikona knupīti, un 98 % aptaujāto

atzina, ka viņu mazuļi pieņem Philips Avent

ultra soft knupīšus.
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Specifikācijas

Kas ir iekļauts

ultra soft snuggle: 1 gab.

0–6 mēn. ultra soft knupītis: 1 gab.

Drošība

Bez BPA

Higiēna

Vienkārša tīrīšana

Knupīti var sterilizēt

Knupīti var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Plīša rotaļlietu var mazgāt veļas mazgājamā

mašīnā

 

* Saskaņā ar patērētāju aptauju ASV, kur 2016. gadā tika

aptaujātas 112 māmiņas, 96 % atzina, ka vairogs rada

mazāk nospiedumu uz ādas un mazāk ādas kairinājuma

* 2016.–2017. gadā ASV veiktās patērētāju aptaujas

liecina, ka vidēji 98 % mazuļu pieņem teksturēto knupi,

kas tiek lietots mūsu ultra soft un ultra air knupīšiem

* Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

* Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc

4 nedēļu lietošanas

* Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos

attīstības posmos
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