šidítko ultra air
S držátkem, které svítí ve tmě
0–6 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
SCF376/11

Lehké, prodyšné šidítko pro citlivou pokožku
Snadné nalezení ve tmě
Uklidněte své dítě šidítkem, který umožňuje pokožce dýchat a dá se snadno najít v noci. Ultra Air Night má
mimořádně velké vzduchové otvory, díky kterým bude citlivá pokožka jemná a suchá, a držátko, které svítí ve
tmě, takže jej uvidíte i při zhasnutých světlech.
Citlivá pokožka bude jemná a suchá
Umožňuje citlivé pokožce dýchat
Pohodlně sedí na kůži
Snadné nalezení v noci
Dá se snadno najít při zhasnutých světlech
Mimořádně pohodlný dudlík s jemným povrchem
Ideální povrch pro pocit pohodlí
Zbožňované dětmi z celého světa*
Respektuje přirozený tvar patra, zubů a dásní
Možnost sterilizace a uložení v praktickém pouzdru
Možnost sterilizace a uložení v praktickém pouzdru
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Přednosti
Skvělá ventilace

Dudlík s jemným povrchem

Zdravý vývin zubů a dásní

Mimořádně velké ventilační otvory jemně
větrají pokožku vašeho dítěte, aby zůstala
jemná a suchá.

Šidítko ultra air bylo kompletně navrženo tak,
aby bylo lehké a pohodlné. To se týká i dudlíku
s jemným povrchem.

Díky symetrickému dudlíku, který respektuje
přirozený tvar dětského patra, zubů a dásní,
budete mít vývoj ústní dutiny vašeho dítěte
pod kontrolou.

Lehký zaoblený kotouč

98% úspěšnost přijetí dudlíku*
Snadná sterilizace a skladování

Šidítko Ultra Air poskytuje pohodlí, jelikož je
vybaveno lehkým kotoučem a zaoblenými
hranami.
Svítí ve tmě

Držátko šidítka ultra air svítí ve tmě, takže jej
snadno najdete, aniž byste museli rozsvěcet.

Když jsme se zeptali maminek, jak jejich děti
reagují na náš dudlík s povrchovou úpravou,
přibližně 98 % z nich odpovědělo, že jejich
miminko šidítka Philips Avent Ultrasoft a Ultra
Air přijímá.

Cestovní pouzdro ultra air slouží i jako
sterilizátor – stačí pouze přidat vodu a vložit jej
na chvilku do mikrovlnné trouby. Můžete mít
jistotu, že šidítko bude čisté a připravené na
další použití.

šidítko ultra air

SCF376/11

Speciﬁkace
Co je součástí
šidítko ultra air: 2 ks

Bezpečnost
Bezpečnostní kroužek: Ano
Bez BPA: Ano

Včetně příslušenství
Sterilizátor/přenosné pouzdro: Ano
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Hygienické
Snadné čištění: Ano
Lze sterilizovat: Ano
Vhodné do myčky: Ano

* Noční dudlík ultra air nabíjejte alespoň jednu hodinu na
denním/umělém světle.
* 2016–2017 Spotřebitelské testy v USA prokázaly
v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku Philips Avent
s povrchovou úpravou, které používáme u našich šidítek
ultra air a ultrasoft pro děti ve věku 0–6 a 6–18 měsíců.
* Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech
používání vyměňte
* Největší celosvětová značka šidítek

