
Компл.за приучаване от

бутилка към чаша

 
Естествено

150 мл / 5 унции

4м+

3 отвора, за среден поток

 

SCF251/00
Улеснете прехода към пиене

от чаша за бебето си

Новият ни комплект за приучване от бутилка към чаша Natural помага на бебето ви да

премине лесно към първата си чашка. С меките ръкохватки бебето ви ще може да държи

бутилката само, докато пие от познатия биберон.

Идеалната първа стъпка към пиенето от чаша

Меки помощни ръкохватки за малки ръчички

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

Удобство за вас и за бебето ви

Съвместим с бутилки и чаши Philips Avent

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

Други предимства

Съвместим с бутилки и чаши Philips Avent

Тази чаша е направена от материали без бисфенол-A
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Акценти

Уникални, удобни "листенца"

"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и

гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще

се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.

Усъвършенствана клапа против колики

Иновативните две клапи са проектирани да намаляват

коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в

бутилката, а не в стомахчето на бебето.

Чашата е подходяща за съдомиялна машина

Всички части са подходящи за съдомиялна машина,

което дава удобство

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Тази чаша Philips Avent е направена от материали без

бисфенол-A.

Съвместимост с Philips Avent

Всички бутилки и чашки Philips Avent са съвместими, с

изключение на стъклените бутилки и чашките за

пораснали деца/My First Big Kid. Можете да

комбинирате и напаснете, за да създадете

перфектната чашка, която да отговаря на

индивидуалните нужди на вашето дете.

Ергономични помощни ръкохватки

Помощните ръкохватки помагат на вашето мъниче да

държи чашата и да пие само. Тези ръкохватки са

оформени за лесно хващане от малки ръчички, а също

са гумирани, за да не се изплъзват.

Съвместимост с Philips Avent

Всички бутилки и чашки Philips Avent са съвместими, с

изключение на стъклените бутилки и чашките за

пораснали деца/My First Big Kid. Можете да

комбинирате и напаснете, за да създадете

перфектната чашка, която да отговаря на

индивидуалните нужди на вашето дете.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Какво включва

Комплект за приучаване от бутилка към чаша: 1 бр.

Хигиенична капачка с щракване: 1 бр.

Мек биберон със среден поток: 1 бр.

Размер: 150 мл / 5 унции

Стадии на развитие

Стадии: 4 месеца +

Страна на произход

Indonesia

Материал

Бутилка: Не съдържа бисфенол-A*, Полипропилен

Биберон: Не съдържа бисфенол-A*, Силикон

Тегло и размери

Брой F-кутии в една A-кутия: 6 бр.
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