
Freeflow māneklīši

 
Mierināšana ar gaisa radīto
komfortu

6–18 mēneši

Ortodontisks un BPA nesaturošs

Komplektā 2 gab.

 

SCF180/24

Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
Papildu gaisa atveres ļauj ādai elpot

Ļaujiet mazuļa ādai elpot, izmantojot Philips Avent Freeflow knupi. Izliekts aizsargs

ar 6 gaisa atverēm papildu gaisa plūsmai palīdz mazināt ādas kairinājumu. Mūsu

ortodontiskais, izbīdāmais knupītis netraucē dabisku mazuļa mutes dobuma

attīstību.

Papildu gaisa plūsma

Papildu gaisa atveres ļauj mazuļa ādai elpot

Ērts un mīksts silikona knupītis

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Apstiprināta kvalitāte

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Drošība un higiēna

Drošs rokturis vienkāršai izņemšanai

Uzspraužamais vāciņš palīdz saglabāt mazuļa knupja tīrību.

Vienkārša tīrīšana

Vienkārši sterilizējams papildu higiēnas nodrošināšanai



Freeflow māneklīši SCF180/24

Izceltie produkti Specifikācijas

Papildu gaisa plūsma

Ādai, īpaši mazuļa ādai, ir jāelpo. Mūsu

aizsargam ir 6 gaisa atveres papildu gaisa

plūsmai, lai mazinātu ādas kairinājumu.

Ortodontiskais knupītis

Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska

forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju,

zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai

augot.

Ražots Apvienotajā Karalistē

Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās

rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu

godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.

Drošs rokturis

Mūsu drošais rokturis ļauj vienkārši un jebkurā

brīdī izņemt mazuļa knupi. Pat mazās rociņas

var to satvert!

Uzspraužams higiēniskais vāciņš

Kad knupis netiek izmantots, pirms glabāšanas

vienkārši uzspraudiet vāciņu, lai garantētu

knupīša drošību un tīrību.

Vienkārši sterilizējams

Mazuļa māneklīšu un knupju tīrības

saglabāšana ir vienkārša: ielieciet tos

sterilizācijas ierīcē vai iemērciet verdošā ūdenī.

 

Kas ir iekļauts

Freeflow māneklītis: 2 gab.

Drošība

Rokturis ar drošības gredzenu

Bez BPA

Higiēna

Vienkārša tīrīšana

Var sterilizēt

Mazgājams trauku mazg. mašīnā

 

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var

samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un

CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina

ievērojamu vides aizsardzību vienā vai

vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās

— energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija

un uzticamība ekspluatācijas laikā.

* Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

* Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc

4 nedēļu lietošanas

* Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos

attīstības posmos

* Gada ražotājs 2014. gadā
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