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Στόμιο ανθεκτικό στο δάγκωμα για τα πρώτα δοντάκια
Στόμιο αποτροπής των διαρροών

Τα μαλακά στόμια της Philips Avent είναι απαλά για τα ούλα αλλά ανθεκτικά στο δάγκωμα, κατά την ανάπτυξη των πρώτων

δοντιών. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βαλβίδα εξασφαλίζει ότι το υγρό ρέει μόνο όταν το παιδί ρουφάει από το

στόμιο

Χωρίς διαρροές

Βαλβίδα κατά των διαρροών, ώστε το παιδί να πίνει χωρίς να λερώνεται

Στόμιο ανθεκτικό στο δάγκωμα

Μαλακό στόμιο ανθεκτικό στο δάγκωμα για τα πρώτα δοντάκια

Το ιδανικό πρώτο βήμα για να μάθει το παιδί να πίνει μόνο του

Κεκλιμένο στόμιο για να πίνει εύκολα το παιδί

Άλλα οφέλη

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, είναι εύκολο στη συναρμολόγηση και τον καθαρισμό

Χωρίς BPA / 0% BPA

Συνδυάστε και ταιριάξτε



Μαλακά στόμια, ανθεκτικά στο δάγκωμα SCF252/05

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Χωρίς διαρροές

Ξεχάστε την ακαταστασία! Η νέα κατοχυρωμένη

βαλβίδα εξασφαλίζει ότι το υγρό ρέει μόνο όταν το

παιδί πίνει από το στόμιο.

Κεκλιμένο στόμιο για να πίνει εύκολα το παιδί

Το κεκλιμένο στόμιο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει

τα νήπια να μάθουν πώς να πίνουν από το κύπελλο.

Εύκολο στον καθαρισμό και τη συναρμολόγηση

Το στόμιο Philips Avent συναρμολογείται εύκολα. Όλα

τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για δική

σας ευκολία.

Χωρίς BPA / 0% BPA

Το στόμιο έχει κατασκευαστεί από υλικά που δεν

περιέχουν BPA / 0% BPA.

Συνδυάστε και ταιριάξτε

Τα στόμιά μας είναι συμβατά με τις σειρές μπιμπερό

Natural και Classic+ (εκτός από τα γυάλινα μπιμπερό),

καθώς και με την ολοκληρωμένη μας σειρά κυπέλλων

(εκτός από τα κύπελλα για μεγάλα παιδιά και τα

κύπελλα με στόμιο). Έτσι, μπορείτε να τα συνδυάσετε

για να δημιουργήσετε το τέλειο κύπελλο που

ανταποκρίνεται στις επιμέρους αναπτυξιακές

ανάγκες του παιδιού σας.

Μαλακό στόμιο ανθεκτικό στο δάγκωμα

Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να πίνουν άνετα και

εύκολα. Χρειάζονται, δηλαδή, ένα στόμιο που να είναι

απαλό με τα ούλα, αλλά ανθεκτικό στα νέα δοντάκια.

Το κύπελλο με στόμιο συνδυάζει και τα δύο, χάρη

στο ανθεκτικότητά του στο δάγκωμα αλλά και στο

μαλακό στόμιο.

Τι περιλαμβάνεται

Μαλακό στόμιο ανθεκτικό στο δάγκωμα: 2 τεμάχιο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδιο ανάπτυξης: 6m+ / 9m+

Χώρα προέλευσης

Indonesia

Λειτουργίες

Χωρίς BPA

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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