
 

ultra soft snuggle

 
Plyšové zvířátko se šidítkem
ultra soft

0m+

Ortodontické a bez obsahu BPA

1x snuggle a 1x šidítko 0-6M

 

SCF348/14 Více pohodlí při každém tulení
Součástí je šidítko ultra soft

Philips Avent ultra soft snuggle je plyšové zvířátko s šidítkem ultra soft. Figurka je

mírně zatížená, aby dětem v jejich blízkosti dodávala pocit bezpečí. Snadno ji

najdete, ze šidítka jednoduše sejmete a bez potíží vyčistíte.

Navrženo s ohledem na pohodlí dítěte

Pomůže vám i dítěti najít šidítko

Miminka si budou užívat výjimečnou hebkost v každém objetí

Plyšové zvířátko je kompatibilní se všemi šidítky Philips Avent

Měkká, roztomilá a kamarádská

Vyberte si svého oblíbence nebo vytvořte sbírku všech čtyř krásných figurek

Snadné čištění

Odnímatelné pro snadné čištění

Šidítko lze čistit a sterilizovat samostatně

Součástí je šidítko ultra soft

Měkká mazlivá figurka snuggle se šidítkem ultra soft

Měkký, pružný kotouč pro větší pohodlí a méně otlaků na kůži

98 % miminek přijímá silikonové dudlíky s povrchovou úpravou*



ultra soft snuggle SCF348/14

Přednosti

Snadno se hledá

Již žádné zoufalé hledání šidítek! Díky

plyšovému zvířátku šidítko snadno najdete.

Hebkost v každém objetí

Miminka si budou užívat výjimečnou hebkost

v každém objetí s jejich plyšovými zvířátky.

Jsou vyrobena z měkké látky a jejich nožičky

jsou lehce zatížené, takže pomohou udržet

šidítka na místě.

Vhodné pro všechna šidítka Philips Avent

Plyšové zvířátko je kompatibilní se všemi

šidítky Philips Avent. Můžete je tedy mezi

sebou volně kombinovat a vytvořit tak výrobek,

který je pro vaše dítě ten pravý.

Malý kamarád pro děťátko

Děti se rády přitulí ke každé z našich čtyř

roztomilých figurek: k žirafě, opici, slonovi nebo

tuleni. Naše plyšová zvířátka na tulení děti

uklidní a stanou se jejich kamarády a

společníky. A když relaxuje dítě, můžete i vy.

Odnímatelné pro snadné čištění

Plyšové zvířátko lze od šidítka ultra soft snadno

odejmout a obojí snadno čistit. A vy budete mít

jistotu, že si dítě může kdykoli dopřát dokonalý

uklidňující zážitek.

Jednoduché čištění a sterilizace

Plyšová zvířátka můžete prát v pračce a šidítka

umývat v myčce na nádobí, dezinfikovat ve

sterilizátoru nebo ve vroucí vodě. Mějte dobrý

pocit, že obojí je pro děťátko vždy čisté a

bezpečné.

Součástí je šidítko ultra soft

Součástí našeho šidítka ultra soft je měkká

mazlivá figurka snuggle. Měkké šidítko

z pružného silikonu je navrženo pro jemnou

dětskou pokožku bez otlaků na tváři.

Měkký, pružný kotouč

Abychom pomáhali chránit jemnou dětskou

pokožku, kopíruje náš ultra měkký pružný

kotouč tvar dětských tvářiček. Zanechává méně

stop na kůži a méně ji dráždí, takže si děti užijí

pohodlnější konejšivý zážitek.*

98% přijetí dudlíku

Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme

se maminek, jak jejich děti reagují na náš

silikonový dudlík s povrchovou úpravou, a 98 %

z nich odpovědělo, že jejich miminka šidítka

Philips Avent ultra soft přijímají.
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Specifikace

Co je součástí

ultra soft snuggle: 1 ks

Šidítko ultra soft 0-6M: 1 ks

Bezpečnost

Bez BPA: Ano

Hygienické

Snadné čištění: Ano

Šidítko lze sterilizovat: Ano

Šidítko lze mýt v myčce: Ano

Plyšové zvířátko lze prát v pračce: Ano

 

* Podle spotřebitelského testu v roce 2016 v USA

(112 maminek) 96 % maminek sdělilo, že kotouč

způsobuje méně otlaků a podráždění pokožky.

* 2016–2017 spotřebitelské testy v USA prokázaly

v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku s povrchovou

úpravou, které používáme u našich šidítek ultra air

a ultra soft.

* Největší celosvětová značka šidítek

* Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech

používání vyměňte

* Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé

fázi vývoje.
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