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Γουλιές χωρίς διαρροές
Τα μαλακά στόμια Philips Avent έχουν σχεδιαστεί για ευαίσθητα ούλα και είναι το ιδανικό πρώτο βήμα για τη μετάβαση από τον

θηλασμό ή το μπιμπερό στο κανονικό κύπελλο. Διαθέτουν πατενταρισμένη βαλβίδα κατά των διαρροών, ώστε να μπορείτε να τα

αντικαταστήσετε εύκολα.

Χωρίς διαρροές

Χωρίς διαρροές! Το επιβεβαίωσαν και οι μαμάδες

Το ιδανικό πρώτο βήμα για το κύπελλο

Το κεκλιμένο στόμιο μετριάζει την κλίση του κεφαλιού

Άνεση για εσάς και το μωρό σας

Συμβατότητα με τα μπιμπερό και τα κύπελλα της Philips Avent

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Άλλα οφέλη

Αυτό το κύπελλο είναι κατασκευασμένο από υλικό χωρίς BPA
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Το κύπελλο πλένεται σε πλυντήριο πιάτων

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Κεκλιμένο στόμιο

Το κεκλιμένο στόμιο έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τα

νήπια να πίνουν εύκολα τις πρώτες τους γουλιές,

χωρίς να πρέπει να γείρετε το κεφαλάκι τους

υπερβολικά προς τα πίσω.

Χωρίς ΒΡΑ

Αυτό το κύπελλο Philips Avent είναι κατασκευασμένο

από υλικό χωρίς BPA.

Χωρίς διαρροές! Το επιβεβαίωσαν και οι μαμάδες

Ξεχάστε την ακαταστασία! Με τη νέα βαλβίδα, για την

οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το νερό

βγαίνει από το κύπελλο μόνο όταν το παιδί πίνει από

το στόμιο.

Συμβατότητα με τα προϊόντα της Philips Avent

Όλα τα μπιμπερό και τα κύπελλα της Philips Avent

είναι συμβατά, εκτός από τα γυάλινα μπιμπερό και τα

κύπελλα για νήπια/κύπελλα εκμάθησης. Έτσι, μπορείτε

να κάνετε συνδυασμούς και να φτιάξετε το τέλειο

κύπελλο, ανάλογα με τις αναπτυξιακές ανάγκες του

δικού σας παιδιού.

Τι περιλαμβάνεται

Μαλακό στόμιο: 2 τεμάχιο

Βαλβίδα: 2 τεμάχιο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 6 μήνες+

Χώρα προέλευσης

Ινδονησία

Βάρος και διαστάσεις

Αριθμός συσκευασιών F στη συσκευασία A:

6 τεμάχιο
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