
Меки накрайници

 
Отпиване без протичане

6 м +

 
SCF252

Отпиване без протичане
Меките накрайници Philips Avent са предназначени за нежни венци и са идеалната първа стъпка от естествено кърмене или

хранене с бутилка към чаша. Те включват херметична клапа с предстоящо патентоване, която улеснява преминаването към

чаши с отпиване без протичане.

Без разливане

Без изтичане! Потвърдено от майките

Идеалната първа стъпка към пиенето от чаша

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Удобство за вас и за бебето ви

Съвместим с бутилки и чаши Philips Avent

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

Други предимства

Тази чаша е направена от материали без бисфенол-A
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Чашата е подходяща за съдомиялна машина

Всички части са подходящи за съдомиялна машина,

което дава удобство

Наклонен улей

Наклоненият улей е проектиран да помогне на

децата да поемат своите първи глътки лесно, без да

накланят твърде много глава назад.

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Тази чаша Philips Avent е направена от материали без

бисфенол-A.

Без изтичане! Потвърдено от майките

Без повече бъркотия! Новата чакаща патент клапа

гарантира, че водата излиза само когато детето пие.

Съвместимост с Philips Avent

Всички бутилки и чашки Philips Avent са съвместими, с

изключение на стъклените бутилки и чашките за

пораснали деца/My First Big Kid. Можете да

комбинирате и напаснете, за да създадете

перфектната чашка, която да отговаря на

индивидуалните нужди на вашето дете.

Какво включва

Мек улей: 2 бр.

Клапа: 2 бр.

Стадии на развитие

Стадии: 6 месеца и повече

Страна на произход

Indonesia

Тегло и размери

Брой F-кутии в една A-кутия: 6 бр.
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