
Pullosta mukiin -
harjoittelupaketti

 
Natural

150 ml

Yli 4 kk

3 reiän keskinopea virtaus

 

SCF251/00 Helpompi siirtyminen

juomamukiin
Uusi pullosta mukiin -harjoittelupaketti auttaa vauvaasi siirtymään

pulloruokinnasta mukista juomiseen. Pehmeiden kädensijojen ansiosta vauva voi

pidellä pulloa itse ja juoda tutun mallisesta tuttipullosta.

Ihanteellinen askel ensimukiin

Pehmeät harjoituskahvat pienille käsille

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene

kasaan

Käyttömukavuutta sinulle ja lapsellesi

Yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -mukien kanssa

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

Muita etuja

Yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -mukien kanssa

Muki on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta



Pullosta mukiin -harjoittelupaketti SCF251/00

Kohokohdat

Mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä

ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan.

Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä

mukavammasta syötöstä.

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä venttiili

Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää

koliikkia ja epämukavuutta päästämällä

syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan

vatsaan.

Muki on konepestävä

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

Ei sisällä BPA:ta

Philips Avent -muki on valmistettu

materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta.

Philips Avent -yhteensopivuus

Yhteensopiva kaikkien Philips Avent -

tuttipullojen ja -mukien kanssa lukuun

ottamatta lasipulloja sekä isojen lasten

Grown-up- ja My First Big Kid -mukeja.

Kokeile eri tuotteita ja löydä lapsellesi

parhaiten sopiva yhdistelmä.

Ergonomiset harjoituskahvat

Harjoituskahvat auttavat lasta pitämään mukia

kädessään ja juomaan itse. Kumipäällysteiset

kahvat sopivat pieniin käsiin ja estävät

luistamista.

Philips Avent -yhteensopivuus

Yhteensopiva kaikkien Philips Avent -

tuttipullojen ja -mukien kanssa lukuun

ottamatta lasipulloja sekä isojen lasten

Grown-up- ja My First Big Kid -mukeja.

Kokeile eri tuotteita ja löydä lapsellesi

parhaiten sopiva yhdistelmä.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.



Pullosta mukiin -harjoittelupaketti SCF251/00

Tekniset tiedot

Sisältö

Pullo mukin käytön harjoitteluun: 1 kpl

Hygieeninen kiinninapsautettava suojus: 1 kpl

Pehmeä, keskinopean virtauksen tutti: 1 kpl

Koko: 150 ml

Kehitysvaiheet

Vaiheet: Yli 4 kk

Alkuperämaa

Indonesia

Materiaali

Pullo: Ei BPA:ta*, Polypropeeni

Tutti: Ei BPA:ta*, Silikoni

Paino ja mitat

Tuotepakkauksia/tukkupakkaus: 6 kpl
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