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Harapásálló itatófej a fogfejlődés elősegítése érdekében
Szivárgásmentes itatófej

A Philips Avent puha itatófejek kíméletesek az ínyhez, ugyanakkor harapásállóak, amikor jönnek az első fogak. A

szabadalmaztatott szelep biztosítja, hogy csak akkor áramoljon ki a folyadék, amikor gyermeke iszik.

Cseppmentes

Szivárgásbiztos szelep a csepegésmentes iváshoz

Harapásálló itatófej

Puha, harapásálló itatófej a növekvő fogak érdekében

Ideális első lépés az önálló ivás felé

Ivást segítő döntött itatófej

Egyéb előnyök

Mosogatógépben tisztítható, egyszerű összeállítás és tisztítás

BPA-mentes/0% BPA

Keverhető és illeszthető



Puha, harapásálló itatófejek SCF252/05

Fénypontok Műszaki adatok

Cseppmentes

Nincs több felfordulás! Új, szabadalmaztatott

szelepünk gondoskodik arról, hogy a folyadék

csak ivás közben távozzon az itatófejből.

Ivást segítő döntött itatófej

A döntött itatófej arra készült, hogy a

kisgyermekek megtanulják használni a

gyerekpoharakat.

Könnyen tisztítható és összeállítható

A Philips Avent itatófej egyszerűen

összeszerelhető. Minden alkatrész

kényelmesen, mosogatógépben tisztítható.

BPA-mentes/0% BPA

Itatófejünk BPA-mentes/0% BPA-t tartalmazó

anyagokból készült.

Keverhető és illeszthető

Itatófejeink kompatibilisek a Natural és a

Classic+ üvegek termékcsaládjával (kivéve az

üvegből készült termékeket), valamint a teljes

pohárkínálatunkkal is (kivéve az Első

Ivópoharat és az Easy Sippy csőrös poharakat).

Ez azt jelenti, hogy az elemeket cserélgetve

tökéletes poharat készíthet, amely teljesen

megfelel gyermeke egyéni fejlődési

igényeinek.

Puha, harapásálló itatófej

Ha a kényelmes, egyszerű ivásról van szó, a

kicsiknek olyan itatófejre van szükségük,

amely nemcsak kíméli az ínyeket, de ellen is

áll a fejlődő fogaknak. A My Grippy csőrös

pohár mindkét feltételnek megfelel –

köszönhetően a harapásálló és mégis puha

itatófejnek.

A következőt tartalmazza:

Puha, harapásálló itatófej: 2 db

Fejlődési szakaszok

Fejlődési szakasz: 6 hó/ 9 hó+

Származási hely

Indonézia

Jellemzők

BPA-mentes

Mosogatógépben tisztítható

 

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

szén-dioxid-kibocsátást. Hogyan?

Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat

kínálnak a Philips Green fókuszterületein –

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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