
Buteliukų ir
čiulptukų šepetėlis

 

Buteliukų priedai

 
SCF145/06

Be vargo plaukite kūdikio maitinimo priemones
„Avent“ valymo šepetėlis

„Philips Avent“ buteliukų šepetėlis turi specialią lenktą galvutę ir briaunotą kotelio galiuką, kuriuo galima

veiksmingai išvalyti bet kokio tipo buteliukus, čiulptukus ir maitinimo priemones. Patvarūs, itin tankūs šereliai

saugiai išvalo nieko neįbrėždami.

Lengvai valykite kūdikio buteliukus ir čiulptukus

Buteliukų šepetėlis su lenkta galvute, kad būtų lengva valyti

Unikalus kotelio ir galiuko dizainas

Vienintelis šepetėlis kūdikio maitinimo priemonėms valyti

Tvirti, tankūs šereliai gerai valo

Nesubraižo ir negadina buteliukų ir čiulptukų

Lengva plauti ir laikyti

Galima plauti indaplovėje

Šepetėlį galima patogiai laikyti pakabinus

Kiti privalumai

Šio buteliukų ir čiulptukų šepetėlio sudėtyje nėra BPA*



Buteliukų ir čiulptukų šepetėlis SCF145/06

Ypatybės Specifikacijos

Lenkta šepetėlio galvutė

Specialiai išlenkta šepetėlio galvutė ir

suformuotas galiukas pasiekia visų buteliukų

plačiu kaklu, čiulptukų, maitinimo priemonių

kraštelius ir kruopščiai išvalo.

Unikalus kotelio ir galiuko dizainas

Lenkta šepetėlio galvutė ir atitinkamai

suformuotas kotelio galiukas pasiekia visus

buteliukų plačiu kakliuku kraštus. Pritaikytos

formos galiuku galima išvalyti čiulptukų vidų.

Tvirti, tankūs šereliai

Tvirti, tankūs šereliai gerai valo visus

buteliukus, čiulptukus ir kitas maitinimo

priemones

Nesubraižo ir negadina

Švelnūs, tankūs šereliai nesubraižo ir negadina

buteliukų ir čiulptukų.

Galima plauti indaplovėje

Buteliukų ir čiulptukų šepetėlį galima paprastai

ir saugiai plauti indaplovėje.

Paprasta laikyti

Šepetėlį galima patogiai laikyti ir džiovinti

pakabinus

Buteliukų šepetėlis be BPA

Šis buteliukų ir čiulptukų šepetėlis padarytas

tik iš BPA neturinčių* medžiagų

 

Kas pridedama

Buteliukų ir čiulptukų šepetėlis: 1 vnt.

Medžiaga

Be BPA*

Vystymosi etapai

Etapas: 0-6 mėn.

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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