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AVENT smoczek uspokajający ULTRA AIR BOY 6-18
miesiąca 2 sztuki SCF342/22
 

Cena: 24,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 op. (2 szt.)

Postać -

Producent PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisAVENT smoczek uspokajający ULTRA AIR BOY 6-18 miesięcy 2 sztuki SCF342/22Lekki, przepuszczający powietrze smoczek dla
wrażliwej skóryWyjątkowo duże otwory pozwalają skórze dziecka oddychaćDo wrażliwej skóry dziecka6–18 miesięcyOrtodontyczny, bez
bisfenolu A2 sztuki w opakowaniu 

4 wyjątkowo duże otwory 

Smoczek Ultra Air został zaprojektowany z myślą o swobodnym przepływie powietrza, dzięki czemu skóra dziecka oddycha.

Skóra pozostaje bardziej sucha podczas korzystania ze smoczka 

Dzięki oddychającej konstrukcji i swobodnemu przepływowi powietrza wrażliwa skóra dziecka pozostaje bardziej sucha podczas korzystania ze

smoczka.
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Zaokrąglone brzegi zapewniają wygodę podczas korzystania ze smoczka 

Wyjątkowo delikatna i lekka tarcza smoczka z otworami przepuszczającymi powietrze. Ma zaokrąglone brzegi, dzięki czemu dziecko może wygodnie

korzystać ze smoczka.

98% dzieci akceptuje nasz smoczek Ultra Air* 

Dzieci się na nich poznały! Zapytaliśmy mam, jak ich maluchy reagują na nasze teksturowane silikonowe smoczki i średnio 98% odpowiedziało, że

ich dziecko akceptuje smoczki Philips Avent Ultra Soft i Ultra Air.

Teksturowany, jedwabisty smoczek zapewnia komfort i ukojenie 

Ten jedwabisty, teksturowany smoczek z silikonu doskonale uspokaja dziecko i zapewnia mu poczucie komfortu.

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej 

Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.

Sterylizacja w kuchence mikrofalowej jest bezpieczna i szybka 

W naszym etui możesz sterylizować smoczek w kuchence mikrofalowej i przechowywać go w higienicznych warunkach, kiedy jesteś poza domem.
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Niezawodna sterylizacja w 3 minuty — wystarczy kilka łatwych kroków 

Włóż dokładnie opłukane smoczki do etui, dodaj 25 ml wody i włóż na 3 minuty do kuchenki mikrofalowej ustawionej na 750–1000 W. Odstaw do

ostygnięcia na 5 minut i wylej wodę. Gotowe!

Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii 

Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie

w Wielkiej Brytanii*.
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