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Acessórios para biberões

 
SCF143/06

Armazenamento fácil de leite e alimentos
Ideal para armazenar e congelar leite materno ou alimentos

Os discos vedantes da Philips AVENT convertem todos os biberões Philips AVENT em frascos para

armazenamento de leite e alimentos. Estes são compatíveis com os nossos biberões Natural, Classic e sem

BPA.

Armazene facilmente o seu leite e alimentos

6 discos vedantes para armazenar o seu leite materno ou alimentos

Ideal para congelar leite materno

Escreva a data no disco para armazenamento

0% de BPA (sem Bisfenol A)

Os discos vedantes Philips AVENT não contêm BPA



Discos vedantes para biberão SCF143/06

Destaques Especificações

6 discos vedantes

Guarde facilmente leite e alimentos no biberão

Philips AVENT. Feche o biberão com o disco

vedante.

Ideal para congelar leite materno

O disco vedante permite-lhe armazenar ou

congelar o seu precioso leite materno, sem

fugas. Tenha em atenção que o disco vedante

terá de ser utilizado com o anel adaptador

Philips AVENT para evitar fugas.

Escreva a data no disco

Pode escrever a data da extracção ou

congelação no disco vedante. Organize

facilmente o seu leite materno ou a comida

para bebé.

Disco sem BPA

Os discos vedantes Philips AVENT são

fabricados em polipropileno (PP) e em

elastómero termoplástico (TPE), dois materiais

sem BPA.

 

País de origem

Inglaterra

Material

Elastómero termoplástico (TPE)

Sem BPA*

Fases de desenvolvimento

Fases: 0-6 meses

Funções

Fácil de utilizar: Escreva a data no disco, Sem

fugas

Arrumação fácil: Armazenar/congelar leite e

alimentos

Inclui

Disco vedante para armazenamento de leite:

6 unid.
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