
 

Freeflow-spenen

 

6-18 maanden

Bevat geen BPA

 

SCF178/14
Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes. BPA-

vrij.

Zes luchtgaatjes voor extra comfort

Philips AVENT orthodontische, samenknijpbare en symmetrische spenen houden

rekening met de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tandjes en het

tandvlees van je baby. Alle Philips AVENT-spenen zijn gemaakt van siliconen en

zijn smaak- en geurvrij. Kleuren kunnen variëren.

Extra luchttoevoer

6 ventilatiegaatjes voor minder huidirritatie

Orthodontische speen

Orthodontische, symmetrische samenvouwbare speen

Geur- en smaakloos

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

Hygiëne

Hygiënisch klikdeksel

Kan worden gesteriliseerd

Vaatwasmachinebestendig

Veiligheid

Veiligheidsring



Freeflow-spenen SCF178/14

Kenmerken Specificaties

Orthodontische speen

De platte, druppelvormige symmetrische

spenen van Philips AVENT zijn niet hinderlijk

voor de natuurlijke ontwikkeling van het

gehemelte, de tandjes en het tandvlees van je

baby, zelfs niet als de fopspeen ondersteboven

raakt in de mond.

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

De siliconenspeen van Philips AVENT is

smaak- en geurloos, en wordt daarom

gemakkelijker geaccepteerd door je baby. Het

materiaal is glad, transparant en eenvoudig

schoon te maken, en gaat niet plakken. De

speen is sterk, gaat lang mee en vervormt en

verkleurt niet na verloop van tijd.

Veiligheidsring

Om de Philips AVENT-fopspeen altijd

gemakkelijk te kunnen uitnemen

Land van herkomst

Engeland

Inclusief

Siliconen fopspenen: 1 stk

Makkelijk te bevestigen beschermkapje: 1 stk

Kenmerken

Kan worden gesteriliseerd

Bevat geen BPA

Comfort voor je baby

Hygiënische dop

Ontwikkelingsfases

Fases: 6-12 maanden

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

* Hang de fopspeen niet met een koord rond de nek van

het kind wegens verstikkingsgevaar.
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