
 

ultra soft snugggle

 
Mjukisdjur med ultra soft-napp

0 m+

Ortodontiska och BPA-fria

1 x snuggle och 1 x napp 0–6 M

 

SCF348/13

Mer tröst från varje mysstund
Innehåller ultra soft-napp

Philips Avent ultra soft snuggle är ett mjukisdjur med en ultra soft-napp. En

snuggle är lätt så att du kan ha det nära barn så att de känner sig trygga. Det är lätt

att hitta och kan tas loss från nappen för smidig rengöring.

Framtagen med barnets behov i åtanke

Hjälper dig och ditt barn att hitta nappen

Barn får extra tröst med varje mysstund

Mjukisdjuret är kompatibelt med alla Philips Avent-nappar

Mjuk, söt och vänlig

Välj din favorit eller samla alla fyra söta figurer

Enkel att rengöra

Löstagbar för enkel rengöring

Nappen kan rengöras och steriliseras separat

Innehåller ultra soft-napp

Gosig mjuk snuggle medföljer ultra soft-napp

Mjuk, flexibel sköld för mer bekvämlighet och färre hudmärken

98 % av spädbarnen accepterar strukturerade nappar av silikon*
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Funktioner

Lätt att hitta

Nu behöver du inte längre leta efter nappar!

Mjukisdjuret gör nappen lätt att hitta.

Tröst med varje kram

Barn får extra tröst med varje mysstund med

sina mjukisdjur. De är tillverkade av mjukt

material och deras lätta tassar håller nappar på

plats.

Passar Philips Avent-nappar

Mjukisdjuret är kompatibelt med alla Philips

Avent-nappar. Så du kan mixa och matcha och

skapa den produkt som är rätt för ditt barn.

En liten kompis till ditt barn

Barn kommer att älska att gosa med våra fyra

söta figurer: giraff, apa, elefant eller säl. Våra

snuggles är en lugnande och vänlig kompis till

ditt barn. Och när ditt barn slappnar av kan

även du göra det.

Löstagbar för enkel rengöring

Mjukisdjuret kan tas bort från den supermjuka

nappen och båda är enkla att rengöra. Och du

kan känna dig trygg eftersom ditt barn alltid

kan få en ren lugnande upplevelse.

Kan enkelt rengöras och steriliseras

Mjukisdjuren kan maskintvättas och napparna

kan rengöras i diskmaskinen, en sterilisator

eller i kokande vatten. Och du kan känna dig

lugn eftersom du vet att den alltid är ren och

säker för ditt barn.

Innehåller ultra soft-napp

Mjuk snuggle medföljer ultra soft-nappen.

Nappen är tillverkad i mjuk silikon så den är

snäll mot barnets känsliga hud och utformad

för att förhindra hudmärken.

Mjuk, flexibel sköld

Vår supermjuka flexibla sköld följer kindernas

konturer på för att skydda barnets känsliga hud.

Den lämnar färre märken och ger mindre

hudirritation så att barn får en behagligare

lugnande upplevelse.*

98 % acceptans av nappen

Barn vet vad de vill! Vi har bett föräldrar svara

på hur småttingarna gillar våra nappar med en

textur av silikon, och 98 % svarade att deras

barn accepterar de supermjuka napparna från

Philips Avent.
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Specifikationer

Vad medföljer?

ultra soft snugggle: 1 delar

0–6 M ultra soft-napp: 1 delar

Säkerhet

BPA-fri

Hygien

Enkel att rengöra

Nappen kan steriliseras

Nappen kan maskindiskas

Mjukisdjuret kan maskintvättas

 

* Enligt ett konsumenttest med 112 mammor i USA 2016

säger 96 % att skölden framkallar färre märken och

mindre hudirritation

* Konsumenttester genomförda 2016–2017 i USA visar

att i genomsnitt 98 % av barn tar nappen med textur

som används i ultra soft- och ultra air-napparna

* Det främsta globala nappmärket

* Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra

veckors användning

* Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje

utvecklingssteg
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