
Od lahve k hrnečku
– sada na učení

 
Natural

150 ml

Od 4 měsíců

3 otvory, střední průtok

 

SCF251/00
Usnadněte svému dítěte přechod

k pití z hrnečku

Naše nová sada na učení Natural „od láhve k hrnečku“ pomůže vašemu dítěti

snadno přejít od lahve k prvnímu napití z hrnečku. Díky novým rukojetím měkkým

na dotek bude moci vaše dítě samo držet láhev a současně pít ze známého

dudlíku.

Ideální první krok k pití z hrnečku

Měkká držadla na učení pro malé dětské ručičky

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Unikátní okvětné lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Pohodlný pro vás a vaše dítě

Kompatibilní s lahvemi a hrnečky Philips Avent

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Další výhody

Kompatibilní s lahvemi a hrnečky Philips Avent

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA



Od lahve k hrnečku – sada na učení SCF251/00

Přednosti

Jedinečný tvar okvětních lístků

Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost

a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše

dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude

spokojenější.

Pokročilý antikolikový systém s ventilem

Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko

koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do

lahve a nikoli do bříška dítěte.

Hrneček lze mýt v myčce

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Bez BPA

Tento hrneček Philips Avent je vyroben

z materiálů bez obsahu BPA.

Kompatibilní s výrobky Philips Avent

Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo

skleněných lahví a hrnků Grown-up/My First

Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete

vytvořit dokonalý hrneček, který se přizpůsobí

individuálním potřebám vašeho batolete.

Ergonomické rukojeti na učení

Držadla na učení umožní vašemu batoleti

samostatně pít. Měkká držadla s protiskluzovou

vrstvou jsou tvarována pro snadné uchopení

malýma ručičkama.

Kompatibilní s výrobky Philips Avent

Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo

skleněných lahví a hrnků Grown-up/My First

Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete

vytvořit dokonalý hrneček, který se přizpůsobí

individuálním potřebám vašeho batolete.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

 



Od lahve k hrnečku – sada na učení SCF251/00

Specifikace

Co je součástí

Lahvička na učení: 1 ks

Zaklapávací hygienická krytka: 1 ks

Jemný dudlík pro střední průtok: 1 ks

Velikost: 150 ml

Stupně vývoje

Stupně: 4 měsíce +

Země původu

Indonésie: Ano

Materiál

Lahev: Bez BPA*, Polypropylen

Dudlík: Bez BPA*, Silikon

Hmotnost a rozměry

Počet balení F v balení A: 6 ks
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