
 

ultra soft snuggle

 
Knuffel met ultra soft-fopspeen

0m+

Orthodontisch en BPA-vrij

1x snuggle & 1x 0-6M fopspeen

 

SCF348/14

Deze knuffel biedt nog meer comfort
Inclusief ultra soft-speen

De Philips Avent ultra soft snuggle is een pluche knuffel met een ultra soft-speen.

Door een lichte verzwaring blijft de knuffel dicht tegen je baby aan liggen om een

veilig gevoel te geven. De knuffel is eenvoudig van de speen los te maken,

waardoor schoonmaken geen probleem vormt.

Comfort voor je baby staat centraal

Helpt jou en je baby de fopspeen te vinden

Baby's genieten van extra comfort bij elke knuffel

Knuffeldier is compatibel met alle Philips Avent-fopspenen

Zacht, schattig en lief

Kies je favoriete dier of verzamel ze alle vier!

Gemakkelijk schoon te maken

Verwijderbaar voor eenvoudig schoonmaken

De fopspeen kan los worden gereinigd en gesteriliseerd

Inclusief ultra soft-speen

Fijne zachte snuggle bij de ultra soft-fopspeen

Zacht en flexibel schildje voor meer comfort en minder huidirritatie

98% van de baby's accepteert de siliconen spenen met textuur*
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Kenmerken

Gemakkelijk te vinden

Niet meer eindeloos zoeken naar fopspenen!

Het knuffeldier zorgt ervoor dat de fopspeen

gemakkelijk te vinden is.

Knuffelcomfort

Baby's genieten van extra comfort als ze

knuffelen met hun zachte knuffeldier. De

knuffel is gemaakt van zachte stof en de

verzwaarde pootjes zorgen dat de fopspeen op

zijn plek blijft.

Geschikt voor Philips Avent-fopspenen

Het knuffeldier is compatibel met alle Philips

Avent-fopspenen. Je kunt het dus combineren

hoe je maar wil en op die manier een product

creëren dat precies past bij jouw baby.

Een klein vriendje voor je baby

Baby's vinden het heerlijk om te knuffelen met

de vier schattige dieren: giraffe, aap, olifant of

zeehond. Onze zachte knuffeldieren zijn een

kalmerend en lief vriendje voor je baby. En als

je baby ontspannen is, kun jij ook ontspannen.

Verwijderbaar voor eenvoudig schoonmaken

Het knuffeldier is gemakkelijk van de ultra soft-

fopspeen te verwijderen en beiden zijn

eenvoudig schoon te maken. En voor jou is het

prettig om te weten dat je baby altijd kan

ontspannen met een schone fopspeen.

Eenvoudig te reinigen en steriliseren

De knuffeldieren kunnen in de wasmachine en

de fopspenen kunnen worden schoongemaakt

in de vaatwasmachine, een sterilisator of

kokend water. Je weet dus dat hij altijd schoon

en veilig is voor je kleintje.

Inclusief ultra soft-speen

De heerlijk zachte snuggle wordt meegeleverd

met onze ultra soft-fopspeen. Hij is gemaakt

van flexibel silicone en voelt zacht aan op het

gevoelige huidje van de baby. De speen is

ontworpen om huidirritatie te voorkomen.

Zacht, flexibel schildje

Om het gevoelige huidje van je baby te

beschermen volgt ons ultrazachte en flexibele

schildje de vorm van babywangetjes. Hij laat

minder sporen achter op de huid en zorgt voor

minder irritatie, waardoor baby's kunnen

genieten van een comfortabelere ervaring met

de fopspeen.*

98% speenacceptatie

Baby's weten wat ze fijn vinden! We vroegen

moeders hoe hun kleintjes reageren op onze

siliconenspenen met textuur en 98% gaf aan

dat hun baby de Philips Avent ultra soft-

fopspenen accepteert.
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Specificaties

Inclusief

ultra soft snuggle: 1 stk

0-6M ultra soft-fopspeen: 1 stk

Veiligheid

Bevat geen BPA

Hygiëne

Gemakkelijk schoon te maken

De fopspeen kan worden gesteriliseerd

De fopspeen is vaatwasmachinebestendig

De knuffel kan in de wasmachine worden

gewassen

 

* Bij een consumententest in de Verenigde Staten (met

112 moeders) in 2016 gaf 96% aan dat het schildje zorgt

voor minder huidirritatie en vlekken op de huid

* Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder klanten in de

VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de speen

met structuur, die wordt gebruikt in onze ultra air- en

ultra soft-fopspenen

* Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

* Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om

hygiënische redenen

* Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke

ontwikkelingsfase
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