
Escovilhão para
biberões e tetinas

 
Acessórios para biberões

 
SCF145/06

Limpe e cuide facilmente os utensílios de alimentação do bebé

Escovilhão de limpeza Avent

O escovilhão para biberões da Philips Avent tem uma cabeça curva especial e uma pega moldável para limpar

eficazmente todos os tipos de biberões, tetinas e utensílios de alimentação. As cerdas duradouras de alta

densidade limpam de forma segura e sem riscar.

Limpe facilmente os biberões e tetinas do bebé

Escovilhão para biberões com cabeça curva para uma limpeza fácil

Design exclusivo da pega e da ponta

O único escovilhão para biberões para utensílios de alimentação

Cerdas duradouras de alta densidade para uma limpeza cuidada

Sem riscar nem danificar biberões ou tetinas

Fácil de limpar e guardar

Laváveis na máquina de lavar a loiça

Pendure o escovilhão para um armazenamento prático

Outras vantagens

Este escovilhão para biberões e tetinas não contém BPA*



Escovilhão para biberões e tetinas SCF145/06

Destaques Especificações

Cabeça convexa

Cabeça convexa especial, além de uma pega

e ponta moldáveis, que alcança os cantos de

biberões de gargalo largo, tetinas e produtos

de alimentação para uma limpeza profunda.

Design exclusivo da pega e da ponta

Cabeça convexa especial, além de uma pega

e ponta moldáveis, para alcançar todos os

cantos dos seus biberões de gargalo largo. Os

contornos da ponta permitem-lhe limpar o

interior das tetinas.

Cerdas duradouras de alta densidade

Cerdas duradouras de alta densidade para

uma limpeza cuidada de todos os biberões,

tetinas e outros equipamentos de alimentação

Sem riscar nem danificar

Sem riscar nem danificar biberões ou tetinas

graças às cerdas macias de alta densidade.

Laváveis na máquina de lavar a loiça

O escovilhão para biberões e tetinas pode ser

colocado na máquina de lavar loiça para uma

limpeza fácil.

Arrumação fácil

Pendure o escovilhão para um armazenamento

e secagem práticos

Escovilhão para biberões sem BPA

Este escovilhão para biberões e tetinas é

produzido totalmente sem BPA*

 

País de origem

Malásia

Inclui

Escovilhão para biberões e tetinas: 1 unid.

Material

Sem BPA*

Fases de desenvolvimento

Fases: 0-6 meses

 

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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