
ultra air cumi

 
Extra erős cumifej

18 hó+

Fogszabályozós és BPA-mentes

2 db-os

 
SCF349/11

Könnyű, légáteresztő cumi az érzékeny bőr számára
A fogak és az íny növekedéséhez tökéletes

Ringassa álomba gyermekét egy olyan cumival, amely levegőhöz juttatja a bőrt, és éjszaka is hozzájárul a száj

egészséges fejlődéséhez. A 18 hónapos kortól használható ultra air extra nagy levegőnyílásai segítenek

megőrizni az érzékeny bőr puhaságát és szárazságát, extra erős cumifeje pedig támogatja a fogak és az íny

növekedését.

Megóvja a baba bőrének puhaságát és szárazságát

Hagyja a bőrt szabadon lélegezni

Kíméletesen ér a bőrhöz

Kifejezetten a fogak és az íny növekedéséhez tervezve

Illeszkedik a szájpadlás, a fogak és az íny természetes alakjához

Selymes cumi az extra kényelemért

Az ideális felület a komfortérzethez

Sterilizálás és tárolás egyetlen praktikus tokban

Sterilizálás és tárolás egyetlen praktikus tokban

Szakértői tippek a cumi elhagyásához

Olvassa el, hogyan segítheti a gyermekét a cumi elhagyásában



ultra air cumi SCF349/11

Fénypontok Műszaki adatok

Extra szellőzés

Az extra nagy levegőnyílások szellőztetik

kisbabája bőrét, hogy az puha és száraz

maradjon.

Könnyű, lekerekített cumipajzs

az ultra air a maximális kényelem érdekében

pehelykönnyű cumipajzzsal és lekerekített

szélekkel rendelkezik.

Fogszabályzós, extra erős cumifej

Szimmetrikus cumifejünk illeszkedik kisbabája

szájpadlása, fogai és ínye természetes

alakjához. Emellett extra erős is, ami ideálissá

teszi a fejlődő szájüregekben való

használathoz.

Selymes cumi

Az ultra air cumi minden jellemzője a könnyed

és kényelmes érzetet szolgálja, a selymes

cumifejet is beleértve.

Egyszerű sterilizálás és tárolás

Az ultra air hordtáskája sterilizálóként is

szolgál – csak egy kis vizet kell hozzáadnia és

be kell dobnia a mikróba. Nyugodt lehet afelől,

hogy tiszta lesz a következő alkalomra.

Szakértői tippek

Amikor eljön az ideje, hogy segítsen

gyermekének a cumi elhagyásában, hasznos

tippekhez férhet hozzá ingyenesen anya-

csecsemő klinikai szakpszichológusunktól a

www.philips.com/sootherfree oldalon.

 

A következőt tartalmazza:

ultra air cumi: 2 db

Mellékelt tartozékok

Sterilizáló/tok

Biztonság

Biztonsági gyűrűs fogantyú

BPA-mentes

Higiénikus

Könnyű tisztítás

Sterilizálható

Mosogatógépben tisztítható

 

* Nem harapásálló! Erősebb szilikonból készül, mint a 6–

18 hónapos korig tervezett ultra air cumink

* Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a

játszócumit

* Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
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