
Rinkinys mokymui
gerti iš puodelio

 
„Natural“

150 ml / 5 unc.

4 m+

3 skylučių vidutinės tėkmės

 

SCF251/00
Padėkite mažyliui pradėti

gerti iš puodelio

Mūsų naujasis „Natural“ rinkinys, skirtas mokyti gerti iš puodelio, padės mažyliui

lengvai pereiti nuo gėrimo iš buteliuko prie gėrimo iš puodelio. Dėl minkštų

rankenėlių mažylis galės savarankiškai laikyti buteliuką ir gerti iš gerai pažįstamo

buteliuko su čiulptuku.

Idealus pirmasis žingsnis norint pradėti naudotis puodeliu

Mažoms rankytėms pritaikytos minkštos pagalbinės rankenėlės

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Patogus jums ir jūsų kūdikiui

Suderinama su „Philips Avent“ buteliukais ir puodeliais

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Kiti privalumai

Suderinama su „Philips Avent“ buteliukais ir puodeliais

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA



Rinkinys mokymui gerti iš puodelio SCF251/00

Ypatybės

Unikali, patogi žiedlapio struktūra

Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina

minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui

susispausti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu

ir malonesniu maitinimu.

Modernus dieglius mažinantis vožtuvas

Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija

sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius

įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio

pilvuką.

Puodelį galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Be bisfenolio A (BPA)

Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra

BPA.

„Philips Avent“ suderinamumas

Visi „Philips Avent“ buteliukai ir puodeliai yra

suderinami, išskyrus stiklinius buteliukus ir

puodelius vyresniems vaikams / puodelius

„My First Big Kid Cup“. Tad galite maišyti ir

derinti, kad sukurtumėte savo tobulą puodelį,

tinkantį pradedančio vaikščioti kūdikio

individualiems raidos poreikiams.

Ergonomiškos pagalbinės rankenėlės

Mažyliui patogu laikyti puodelį už rankenėlių ir

gerti savarankiškai. Šios rankenėlės pritaikytos

mažoms rankytėms, kad būtų lengva jas

paimti, bet to, rankenėlės padengtos guma,

kad neslystų.

„Philips Avent“ suderinamumas

Visi „Philips Avent“ buteliukai ir puodeliai yra

suderinami, išskyrus stiklinius buteliukus ir

puodelius vyresniems vaikams / puodelius

„My First Big Kid Cup“. Tad galite maišyti ir

derinti, kad sukurtumėte savo tobulą puodelį,

tinkantį pradedančio vaikščioti kūdikio

individualiems raidos poreikiams.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Kas pridedama

Buteliukas ir 1-asis mokomasis puodelis: 1 vnt.

Uždedamas higieninis dangtelis: 1 vnt.

Minkštas, vidutinės tėkmės čiulptukas: 1 vnt.

Dydis: 150 ml / 5 unc.

Vystymosi etapai

Etapai: 4 mėn. ir daugiau

Kilmės šalis

Indonezija

Medžiaga

Buteliukas: Be BPA*, Polipropilenas

čiulptukas: Be BPA*, Silikoninis

Svoris ir matmenys

F dėžučių skaičius A dėžutėje: 6 vnt.
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