
Puha itatófejek

 
Csepegés nélküli kortyok

6 hó+

 
SCF252

Csöpögésmentes
A Philips Avent puha itatófejek, amelyek vigyáznak az érzékeny fogínyre, ideális köztes lépést jelentenek a

szoptatásról vagy a cumisüvegről pohárból ivásra történő átálláshoz. Az itatófejekben lévő, szabadalmaztatás

alatt álló kifolyásgátló szelep egyszerűsíti a cserét a „Csepp nélküli kortyok” csőrös poharakon.

Cseppmentes

Nem szivárog! Anyukák ajánlásával

Ideális első választás az itatópoharakhoz

A döntött itatófejnek köszönhetően a gyermeknek nem kell túlságosan hátrahajtania a fejét

Kényelmes Önnek és gyermekének

Kompatibilis a Philips Avent cumisüvegekkel és kupakokkal

Minden része mosogatógépben mosogatható

Egyéb előnyök

A pohár BPA-mentes anyagból készült



Puha itatófejek SCF252/01

Fénypontok Műszaki adatok

A pohár mosogatógépben mosható

Minden része mosogatógépben mosogatható

Döntött itatófej

A döntött itatófej megkönnyíti az első kortyokat

a kisgyermekek számára, mivel nem kell

túlságosan hátrahajtaniuk fejüket az iváshoz.

BPA-mentes

A Philips Avent pohár BPA-mentes anyagból

készült.

Nem szivárog! Anyukák ajánlásával

Nincs több felfordulás! Az új,

szabadalmaztatás alatt álló szelep

gondoskodik róla, hogy a víz csak ivás közben

távozzon az itatófejből.

Kompatibilis a Philips Avent termékcsaláddal

Az összes Philips Avent cumisüveggel és

pohárral kompatibilis, kivéve az üvegből

készült cumisüvegeket és az Első

Ivópoharakat/Első gyerekpoharakat. Ez azt

jelenti, hogy az elemeket cserélgetve tökéletes

poharat készíthet, amely teljesen megfelel

gyermeke egyéni fejlődési igényeinek.

A következőt tartalmazza:

Puha itatófej: 2 db

Szelep: 2 db

Fejlődési szakaszok

Fázis: 6 hó+

Származási hely

Indonézia

Tömeg és méretek

Gyűjtőcsomagolásban található

egységdobozok száma: 6 db

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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