Träningsset från
ﬂaska till mugg
Natural
150 ml
Från 4 månader
3 hål och normalt ﬂöde

SCF251/00

Förenkla barnets övergång
till mugg
Vårt nya Natural-träningspaket för övergång från ﬂaska till mugg underlättar när
barnet ska börja dricka ur en mugg. Tack vare de mjuka handtagen kan barnet
hålla ﬂaskan och dricka från den välbekanta dinappen själv.
Idealiskt första steg mot en mugg
Mjukt träningshandtag för små händer
Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil
Unika inlägg för en mjuk, ﬂexibel napp som inte kläms ihop
Bekvämt för dig och ditt barn
Kompatibel med Philips Avent-ﬂaskor och -muggar
Alla delar kan bekvämt maskindiskas
Övriga fördelar
Kompatibel med Philips Avent-ﬂaskor och -muggar
Muggen är gjord av BPA-fritt material
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Funktioner
Unika och bekväma inlägg

Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer
ﬂexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får
en mer behaglig och mysig matstund.

BPA-fria

Philips Avent-muggen är gjord av BPA-fritt
material.

Philips Avent-kompatibilitet

Alla Philips AVENT-ﬂaskor och -muggar är
kompatibla, exklusive glasﬂaskorna och
Grown-ups-muggarna/My First Big Kidmuggarna. Du kan blanda och matcha för att
skapa den perfekta muggen, så att den passar
ditt barns individuella utvecklingsbehov.

Philips Avent-kompatibilitet
Avancerad ventil som motverkar tecken på
kolik

Modellen har ett innovativt system med dubbla
ventiler som motverkar tecken på kolik och
obehag genom att luften hamnar i ﬂaskan och
inte i barnets mage.

Alla Philips AVENT-ﬂaskor och -muggar är
kompatibla, exklusive glasﬂaskorna och
Grown-ups-muggarna/My First Big Kidmuggarna. Du kan blanda och matcha för att
skapa den perfekta muggen, så att den passar
ditt barns individuella utvecklingsbehov.
Ergonomiska träningshandtag

Muggen kan maskindiskas

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Med träningshandtagen kan barnet lättare
hålla i muggen och dricka på egen hand.
Handtagen är anpassade för små händer och
de har även ett halkfritt grepp i gummi.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska
kostnaderna, energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda
miljöförbättringar på ett eller ﬂera av Philips
miljöfokusområden - energieﬀektivitet,
förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning
och kassering samt tillförlitlighet under
produktens livstid.
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Speciﬁkationer
Vad medföljer?
Träningssats från ﬂaska till den första
muggen: 1 delar
Hygieniskt lock som knäpps på: 1 delar
Mjuk dinapp med normalt ﬂöde: 1 delar
Storlek: 150 ml

Utvecklingsstadier
Stadier: 4 månader +
Ursprungsland
Indonesien
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Material
Flaskmata: BPA-fri*, Polypropylen
Napp: BPA-fri*, Silikon
Vikt och mått
Antal F-lådor i A-låda: 6 delar

