
Copo de
aprendizagem

 

Natural

150 ml

4m+

Fluxo médio, 3 furos

 

SCF251/00

Facilita a transição do

bebé para um copo

O nosso novo primeiro copo de aprendizagem Natural ajuda o seu bebé na

transição simples do biberão para o primeiro copo. Com pegas suaves ao toque,

o seu bebé poderá segurar o copo de forma autónoma, enquanto bebe pela

tetina a que está habituado.

Ideal no primeiro passo para utilizar um copo

Pegas de aprendizagem suaves para mãos pequenas

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

Comodidade para si e para o seu bebé

Compatível com biberões e copos Philips Avent

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

Outras vantagens

Compatível com biberões e copos Philips Avent

Este copo é fabricado em material sem BPA



Copo de aprendizagem SCF251/00

Destaques

Pétalas confortáveis e exclusivas

As secções em pétala no interior da tetina

aumentam a suavidade e a flexibilidade sem

contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar

de uma alimentação mais confortável, que o

deixa satisfeito.

Válvula anticólicas avançada

A inovadora válvula dupla foi concebida para

reduzir as cólicas e o desconforto através da

introdução de ar no biberão, e não na barriga

do bebé.

Copo lavável na máquina de lavar a loiça

Todas as peças são laváveis na máquina de

lavar loiça para uma maior comodidade

Sem BPA

Este copo da Philips Avent é fabricado com

material sem BPA.

Compatibilidade com a Philips Avent

Todos os biberões e copos Philips Avent são

compatíveis, exceto os biberões de vidro e os

copos Grown-up/copos My First Big Kid. Por

isso, pode fazer misturas e combinações para

criar o copo perfeito, adequado às

necessidades individuais de desenvolvimento

da sua criança.

Pegas de aprendizagem ergonómicas

As pegas de aprendizagem ajudam a sua

criança a segurar no copo e a beber

autonomamente. As pegas são moldadas para

as mãos pequenas as agarrarem facilmente e

são revestidas a borracha para serem

antideslizantes.

Compatibilidade com a Philips Avent

Todos os biberões e copos Philips Avent são

compatíveis, exceto os biberões de vidro e os

copos Grown-up/copos My First Big Kid. Por

isso, pode fazer misturas e combinações para

criar o copo perfeito, adequado às

necessidades individuais de desenvolvimento

da sua criança.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Inclui

Primeiro copo de aprendizagem: 1 unid.

Tampa higiénica de encaixe: 1 unid.

Tetina Macia de Fluxo Médio: 1 unid.

Tamanho: 150 ml

Fases de desenvolvimento

Fases: 4 meses +

País de origem

Indonésia

Material

Biberão: Sem BPA*, Polipropileno

Tetina: Sem BPA*, Silicone

Peso e dimensões

N.º de caixas-F na caixa-A: 6 unid.
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