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Picie bez rozlewania
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Picie bez rozlewania
Miękkie ustniki Philips Avent zostały zaprojektowane specjalnie dla delikatnych dziąseł i są idealne dla dzieci,

które dopiero uczą się picia z kubka. Są wyposażone w zgłoszony do patentu zawór, który ułatwia wymianę w

przypadku kubków z ustnikiem umożliwiających picie bez rozlewania.

Niekapek

Bez wyciekania! Mamy potwierdzają

Idealny pierwszy krok do używania kubka

Zakrzywiony ustnik pozwala uniknąć nadmiernego odchylania głowy

Wygoda dla Ciebie i Twojego dziecka

Zgodność ze wszystkimi butelkami i kubkami Philips Avent

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Inne zalety

Ten kubek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A
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Zalety Dane techniczne

Kubek można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Zakrzywiony ustnik

Zakrzywiony ustnik został zaprojektowany, aby

ułatwić dzieciom pierwsze łyki i uniknąć

nadmiernego odchylania głowy do tyłu.

Nie zawiera bisfenolu A

Kubek Philips Avent został wykonany z

materiału niezawierającego bisfenolu A.

Bez wyciekania! Mamy potwierdzają

Dość bałaganu! Nowy, zgłoszony do patentu

zawór sprawia, że woda wypływa tylko wtedy,

gdy dziecko pije z ustnika.

Zgodność z serią Philips Avent

Wszystkie butelki i kubki Philips Avent są ze

sobą zgodne z wyjątkiem butelek ze szkła i

kubków do nauki samodzielnego picia.

Dobieraj i łącz różne elementy, aby stworzyć

kubek idealnie dopasowany do

indywidualnych potrzeb rozwijającego się

dziecka.

Zawartość zestawu

Miękki ustnik: 2 szt.

Zawór: 2 szt.

Etapy rozwoju

Etap: 6 miesięcy+

Kraj pochodzenia

Indonezja

Waga i wymiary

Liczba pojedynczych opakowań w

opakowaniu zbiorczym: 6 szt.

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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