Hefte før salg for Norge (2019, August 18)
ultra soft snuggle
• Kosedyr med ultra soft-smokk
• 0 mnd+
• Ortodontisk og BPA-fri
• 1 snuggle og 1 x 0-6 M smokk

SCF348/12

Mer komfort fra all kos
Har ultra soft-smokk
Philips Avent ultra soft snuggle er et kosedyr med en ultra soft-smokk. Snuggle er lett slik at babyer kan holde den tett inntil seg
for å føle seg trygge. Den er lett synlig og kan løsnes fra smokken for enkel rengjøring.
Fordeler

Designet med tanke på babyens komfort
• Hjelper deg og babyen med å finne smokken
• Babyer får ekstra komfort for hver klem
• Kosedyret er kompatibelt med alle Philips Avent-smokker

Myk, søt og vennlig
• Velg favoritten din, eller skaff deg alle de fire, søte figurene

Enkel å gjøre ren

• Kan løsnes for enkel rengjøring
• Smokken kan rengjøres og steriliseres separat

Har ultra soft-smokk
• Et mykt snuggle følger med ultra soft-smokken
• Myk, fleksibel skjerming for høyere komfort og færre hudmerker
• 98 % av babyer tar de strukturerte silikonsmokkene*

Funksjoner
Enkel å finne

Enkel å rengjøre og sterilisere

Slutt på å lete etter smokker. Kosedyret gjør det enklere å finne smokken.

Kosedyret kan vaskes i vaskemaskin, og smokkene kan rengjøres i
oppvaskmaskin, sterilisator eller kokende vann. God følelse å vite at det alltid
er rent og trygt for den lille.

Komfort i hver klem

Har ultra soft-smokk

Babyer får ekstra komfort når de koser med kosedyrene sine. De er laget av
et mykt stoff, og de lette potene hjelper til med å holde smokken på plass.
Passer til Philips Avent-smokker

Et mykt snuggle følger med ultra soft-smokken. Lagd av fleksibelt silikon, mykt
mot babyens følsomme hud og konstruert for å unngå hudmerker.
Myk, fleksibel skjerming

Kosedyret er kompatibelt med alle Philips Avent-smokker. Så du kan mikse og
blande og lage produktet som passer til babyen.
En liten venn til babyen

For å beskytte følsom hud følger vår svært myke skjerming formen til babyers
kinn. Den etterlater færre merker og mindre irritasjon, slik at babyer får en
mer behagelig og beroligende opplevelse.*
98 % av babyene tar smokken

Babyer vil elske å kose med hvilken som helst av de bedårende figurene: sjiraff,
apekatt, elefant eller sel. Kosedyrene våre er beroligende og vennlig selskap
for babyen din. Og når babyen din slapper av, kan du slappe av.
Kan løsnes for enkel rengjøring

Babyer vet hva de liker. Vi spurte mødre hvordan babyen deres reagerer på
våre strukturerte silikonsmokker, og 98 % sa at babyen deres tar Philips Avent
ultra soft-smokker.

Kosedyret løsnes enkelt fra ultra soft-smokken, og begge er enkle å rengjøre.
Og du kan være trygg på at babyen alltid vil få en ren, beroligende
smokkopplevelse.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Følgende er inkludert:
ultra soft snuggle

1 deler

0–6 M, ultra softsmokk

1 deler
data kan endres
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Smokken kan vaskes i
oppvaskmaskin
Kosedyret kan vaskes
i vaskemaskin

Sikkerhet
BPA-fri

Ja

Ja
Ja

Hygiene
Enkel å gjøre ren
Smokken kan steriliseres

Ja
Ja

* Ifølge en forbrukertest i USA med 112 mødre i 2016 sa 96 % at skjermingen forårsaker færre hudmerker og mindre hudirritasjon
* Forbrukertester i 2016–2017 i USA viser at gjennomsnittlig 98 % av babyene tok de strukturerte ultra soft- og ultra air-smokkene våre
* Verdens fremste smokkemerke
* Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
* Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn
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