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Pití bez rozlití

od 6 měsíců

 
SCF252

Pití bez rozlití
Měkké hubičky Philips Avent jsou navrženy pro citlivé dásně a představují ideální první krůček od kojení či

lahvičky k hrnečku na pití. Součástí hubiček je ventil proti vylití přihlášený k patentování, díky kterému je výměna

u hrnečků s hubičkami pro pití bez rozlití jednoduchá.

Nevylévá se

Neteče! Maminky potvrzují

Ideální první krok k pití z hrnečku

Zahnutá hubička zmírňuje zaklánění hlavy

Pohodlný pro vás a vaše dítě

Kompatibilní s lahvemi a hrnečky Philips Avent

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Další výhody

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA



Měkké hubičky SCF252/01

Přednosti Specifikace

Hrneček lze mýt v myčce

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Zahnutá hubička

Zahnutá hubička je navržena tak, aby pomoha

batolatům snadno začít s pitím bez toho, že by

příliš nakláněla hlavičku.

Bez BPA

Tento hrneček Philips Avent je vyroben

z materiálů bez obsahu BPA.

Neteče! Maminky potvrzují

Již žádný nepořádek! Nový ventil přihlášený

k patentování zajišťuje, že voda vytéká pouze

tehdy, když dítě pije z hubičky.

Kompatibilní s výrobky Philips Avent

Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo

skleněných lahví a hrnků Grown-up/My First

Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete

vytvořit dokonalý hrneček, který se přizpůsobí

individuálním potřebám vašeho batolete.

 

Co je součástí

Měkká hubička: 2 ks

Ventil: 2 ks

Stupně vývoje

Fáze: 6 měsíců+

Země původu

Indonésie: Ano

Hmotnost a rozměry

Počet balení F v balení A: 6 ks

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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