
 

Przytulanka ultra
soft snuggle

 
Pluszak ze smoczkiem ultra soft

0m+

Ortodontyczny, bez bisfenolu A

1 przytulanka i 1 smoczek 0–6
miesięcy

 

SCF348/12 Większe ukojenie przy każdym przytuleniu

Zawiera smoczek ultra soft

Przytulanka Philips Avent ultra soft snuggle to pluszowy zwierzak ze smoczkiem

ultra soft. Przytulanka jest delikatnie obciążona, co utrzymuje ją w miejscu i

sprawia, że maluszek czuje się bezpiecznie. Łatwo ją znaleźć i jest odpinana od

smoczka, co umożliwia bezproblemowe czyszczenie.

Zaprojektowana z myślą o komforcie maluszka

Pomaga Tobie i maluszkowi znaleźć smoczek

Dodatkowe ukojenie dziecka przy każdym przytuleniu

Pluszowe zwierzątko jest zgodne ze wszystkimi smoczkami Philips Avent

Miękka, śliczna i przyjazna w użyciu

Wybierz ulubione zwierzątko lub zbierz wszystkie cztery urocze postacie

Łatwe czyszczenie

Odłącza się, co ułatwia czyszczenie

Smoczek można oddzielnie myć i sterylizować

Zawiera smoczek ultra soft

Sympatyczna przytulanka snuggle ze smoczkiem ultra soft

Miękka, elastyczna tarcza zapewnia większy komfort i mniej śladów na skórze

98% dzieci akceptuje teksturowane smoczki silikonowe*



Przytulanka ultra soft snuggle SCF348/12

Zalety

Łatwa do znalezienia

Koniec z poszukiwaniami smoczka! Pluszowe

zwierzątko ułatwia jego znalezienie.

Ukojenie przy każdym przytuleniu

Tulenie pluszowej zabawki zapewni

maluszkom dodatkowe ukojenie. Zabawki są

wykonane z miękkiej tkaniny i mają delikatnie

obciążone łapki, które ułatwiają utrzymanie

smoczka w miejscu.

Pasuje do smoczków Philips Avent

Pluszowe zwierzątko jest zgodne ze wszystkimi

smoczkami Philips Avent. Możesz dowolnie

łączyć te elementy, aby stworzyć produkt

idealny dla Twojego dziecka.

Mały przyjaciel dziecka

Maluchy pokochają przytulanie się do

dowolnej z czterech postaci: żyrafy, małpki,

słonia lub foki. Pluszowe zwierzaki-przytulanki

to uspokajający towarzysz dziecka. Kiedy ono

jest spokojne, Ty też możesz się odprężyć.

Odłącza się, co ułatwia czyszczenie

Pluszowe zwierzątko można łatwo odłączyć od

smoczka ultra soft, oba elementy są też łatwe

w czyszczeniu. Możesz mieć pewność, że

smoczek jest czysty.

Łatwe czyszczenie i sterylizacja

Pluszowe zwierzątka można prać w pralce, a

smoczki myć w zmywarce, sterylizatorze lub

wrzącej wodzie. Możesz mieć pewność, że są

czyste i bezpieczne dla maluszka.

Zawiera smoczek ultra soft

Sympatyczna przytulanka snuggle ze

smoczkiem ultra soft. Wykonana z

elastycznego silikonu, jest delikatna dla skóry

dziecka i nie zostawia śladów na skórze.

Miękka, elastyczna tarcza

Miękka, elastyczna tarcza dopasowuje się do

kształtu policzków maluszka, chroniąc jego

delikatną skórę. Ogranicza powstawanie

śladów i podrażnień na skórze, dzięki czemu

korzystanie ze smoczka jest wygodniejsze.*

Akceptacja smoczka na poziomie 98%

Dzieci je uwielbiają! Zapytaliśmy mam, jak ich

maluchy reagują na nasze silikonowe smoczki

o karbowanej powierzchni i 98%

odpowiedziało, że ich dziecko akceptuje

smoczki Philips Avent ultra soft.
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Dane techniczne

Zawartość zestawu

Przytulanka ultra soft snuggle: 1 szt.

Smoczek ultra soft 0–6 miesięcy: 1 szt.

Bezpieczeństwo

Nie zawiera bisfenolu A

Higiena

Łatwe czyszczenie

Smoczek można sterylizować

Smoczek można myć w zmywarce

Pluszaka można prać w pralce

 

* W teście konsumenckim przeprowadzonym w USA (112

mam) w 2016 r. 96% osób odpowiedziało, że tarcza

pozostawia mniej śladów i powoduje mniej podrażnień.

* Testy konsumenckie przeprowadzone w latach 2016–

2017 w USA pokazują, że teksturowane smoczki ultra

soft i ultra air są akceptowane średnio w 98%

przypadków.

* Marka smoczków nr 1 na świecie

* Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać

po 4 tygodniach użytkowania

* Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym

etapie rozwoju
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