
 

 

Philips Avent
izjemno zračna duda

Za otrokovo občutljivo kožo
6–18 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
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Lahka, zračna duda za občutljivo kožo
Posebej velike zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha

Z izjemno zračno dudo Philips Avent bo koža vašega malčka lahko dihala. Lahek ščitnik s 
4 posebej velikimi zračnimi luknjicami omogoča kar največji pretok zraka, da občutljiva 
koža vašega dojenčka med sesanjem ostane suha.

Lahka, zračna duda za občutljivo kožo
• 4 posebej velike zračne luknjice
• Koža med sesanjem ostane suha
• Zaobljeni robovi za udobno sesanje

Udoben, mehak in svilnat cucelj
• 98 % dojenčkov sprejme našo izjemno zračno dudo*
• Teksturiran, svilnat cucelj za udobno pomirjanje
• Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Škatlica za steriliziranje in prenašanje
• Steriliziranje v mikrovalovni pečici je varno in enostavno.
• Preprosti koraki za zanesljivo sterilizacijo v 3 minutah

Kakovost zagotovljena
• Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB
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Značilnosti
izjemno zračna duda
Za otrokovo občutljivo kožo 6–18 m, Ortodontska in brez bisfenola A, 2 v paketu

 4 posebej velike zračne luknjice

Ta zračna duda omogoča kar največji pretok 
zraka, da lahko otrokova občutljiva koža diha.

Koža ostane suha

Zračna zasnova dude, ki omogoča kar največji 
pretok zraka, poskrbi, da občutljiva koža 
vašega malčka med sesanjem ostane suha.

Udobni zaobljeni robovi

Ščitnik z zračno zasnovo je lahek in ima 
zaobljene robove za udobno sesanje.

Sprejem cuclja

Dojenčki vedo, kaj jim je všeč. Povprašali smo, 
kako se malčki odzivajo na teksturirane 
silikonske cuclje, in povprečno 98 % mater je 
povedalo, da so dojenčki sprejeli izjemno 
mehko in zračno dudo Philips Avent.

Svilnat in teksturiran cucelj

Svilnat in teksturiran silikonski cucelj dude 
pomirja in skrbi za udobje vašega malčka.

Ortodontski cucelj

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike 
in med rastjo zagotavlja naravni razvoj 
otrokovega neba, zob in dlesni.

Škatlica za steriliziranje in prenašanje

S prenosno škatlico lahko sterilizirate 
dojenčkovo dudo v mikrovalovni pečici in jo 
higiensko shranite, ko ste na poti.

Zeleni logotip Philips
Philips ima okolju prijazne izdelke, s 
katerimi lahko zmanjšate stroške, porabo 
energije in izpuste ogljikovega dioksida. 
Kako? Prinašajo pomembno 
okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več 
področjih prizadevanja za varovanje okolja 
– energijska učinkovitost, embalaža, 
nevarne snovi, teža, recikliranje in 
odlaganje ter zanesljivost celotno 
življenjsko dobo.
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Specifikacije
izjemno zračna duda
Za otrokovo občutljivo kožo 6–18 m, Ortodontska in brez bisfenola A, 2 v paketu

Kaj vsebuje
• izjemno zračna duda: 2 kosa

Priloženi pribor
• Škatlica za steriliziranje in prenašanje

Varnost
• Varnostni držalni obroček
• Brez bisfenola A

Higiena
• Enostavno čiščenje
• Dovoljena sterilizacija
• Primerno za pomivalni stroj
•

* Potrošniški preskusi, izvedeni v ZDA med letoma 2016 in 2017, so 
pokazali 98-odstotni sprejem teksturiranega cuclja Philips Avent 
naših izjemno zračnih in mehkih dud.

* Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe
* Najboljša znamka dud na svetu
* Proizvajalec leta 2014
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