
Tetine moi
 

Sorbire fără scurgeri

Peste 6 luni

 
SCF252

Sorbire fără scurgeri
Tetinele de formare moi Philips Avent sunt concepute pentru gingii delicate şi reprezintă primul pas ideal de la

alăptare sau biberon la cană. Acestea includ supape etanşe integrate care simplifică înlocuirea cănilor cu tetină

pentru sorbire fără scurgeri.

Fără vărsare

Fără scurgeri! Mamele confirmă acest lucru

Primul pas către băutul din cană

Tetina înclinată reduce nevoia de a înclina capul

Comod pentru tine şi copil

Compatibilă cu biberoanele şi cănile Philips Avent

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

Alte beneficii

Cana este fabricată dintr-un material care nu conţine BPA
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Repere Specificaţii

Cană lavabilă în maşina de spălat

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat

vase pentru mai mult confort

Tetină înclinată

Tetina înclinată este concepută pentru a-i

ajuta pe copiii mici să soarbă primele

înghiţituri, fără a înclina prea mult capul pe

spate.

Fără BPA

Această cană Philips Avent este fabricată

dintr-un material care nu conţine BPA.

Fără scurgeri! Mamele confirmă acest lucru

Gata cu murdăria! Noua supapă te asigură că

apa se scurge numai atunci când copilul bea

din cană.

Compatibilitate cu gama Philips Avent

Toate biberoanele şi cănile Philips Avent sunt

compatibile, mai puţin biberoanele din sticlă şi

cănile „Sunt mare”/„Prima mea cană de copil

mare”. Poţi combina şi potrivi aşadar piesele

pentru a crea cana perfectă, care să se

potrivească nevoilor individuale de dezvoltare

ale copilului tău.

Include

Tetină moale: 2 buc.

Supapă: 2 buc.

Etape de dezvoltare

Etapă: Peste 6 luni

Ţara de origine

Indonezia

Greutate şi dimensiuni

Număr de cutii în bax: 6 buc.

 

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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