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Curăţare şi întreţinere uşoare pt produse hrănire copil
Perie de curăţat Avent

Peria de biberoane Philips Avent dispune de un cap de periere curbat, special creat, şi vârf profilat, pentru a

curăţa eficient toate tipurile de biberoane, tetine şi echipamente de hrănire. Perii naturali, deşi şi rezistenţi, curăţă

în siguranţă fără a zgâria.

Curăţă cu uşurinţă biberoanele şi tetinele copilului

Perie de biberon cu cap curbat pentru curăţare uşoară

Design unic al mânerului şi al vârfului

Singura perie de biberoane pt echipament hrănire copil

Peri naturali şi rezistenţi pentru o curăţare eficientă.

Fără zgârierea sau deteriorarea biberoanelor sau a tetinelor

Uşor de curăţat şi de depozitat

Lavabil în maşina de spălat vase

Suspendă peria pentru o stocare convenabilă

Alte beneficii

Această perie pentru biberoane şi sticle nu conţine BPA*



Perie pentru biberon şi tetină SCF145/06

Repere Specificaţii

Cap de periuţă curbat

Capul de periuţă curbat special şi vârful profilat

ating colţurile tuturor tipurilor de biberoane cu

gât larg, tetinelor şi echipamentelor de hrănire,

pentru curăţare temeinică.

Design unic al mânerului şi al vârfului

Capul de periuţă curbat şi vârful profilat ating

colţurile tuturor biberoanelor cu gât larg. Vârful

conturat permite curăţarea în interiorul tetinelor.

Peri naturali şi rezistenţi

Peri naturali şi rezistenţi pentru o curăţare

eficientă a tuturor sticlelor, tetinelor şi a altor

echipamente de hrănire

Fără zgâriere sau deteriorare

Fără zgârierea sau deteriorarea biberoanelor

sau a tetinelor cauzată de perii deşi.

Lavabil în maşina de spălat vase

Peria pentru biberon şi tetină este lavabilă în

maşina de spălat vase pentru o curăţare

uşoară.

Stocare uşoară

Suspendă peria pentru stocare şi uscare

convenabile

Perie de biberoane fără BPA

Această perie pentru biberoane şi sticle este

produsă numai din materiale fără BPA*

 

Include

Perie pentru biberon şi tetină: 1 buc.

Material

Fără BPA*

Etape de dezvoltare

Etapă: 0-6 luni

 

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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