
Miękkie, odporne na
gryzienie ustniki

 
Wymiana

Miękkie, odporne na gryzienie
ustniki

6m+ / 9m+

 
SCF252/05

Odporny na gryzienie ustnik przystosowany do pierwszych ząbków

Ustnik zapobiegający rozlewaniu

Miękkie ustniki Philips Avent są delikatne dla dziąseł, a jednocześnie odporne na gryzienie pierwszych ząbków.

Nasz opatentowany zawór daje pewność, że płyn będzie wydostawał się na zewnątrz tylko podczas picia.

Niekapek

Szczelny zawór zapobiegający rozlewaniu podczas picia

Ustnik odporny na gryzienie

Miękki, odporny na gryzienie ustnik przystosowany do rozwijających się ząbków

Idealny pierwszy krok ku samodzielnemu piciu

Zakrzywiony ustnik ułatwiający picie

Inne zalety

Możliwość mycia w zmywarce do naczyń, łatwy montaż i proste czyszczenie

Bez bisfenolu A / 0% BPA

Dobieraj i łącz



Miękkie, odporne na gryzienie ustniki SCF252/05

Zalety Dane techniczne

Niekapek

Dość bałaganu! Nowy, opatentowany zawór

sprawia, że płyn wypływa tylko wtedy, gdy

dziecko pije.

Zakrzywiony ustnik ułatwiający picie

Zakrzywiony ustnik ma pomóc dzieciom

opanować umiejętność samodzielnego picia z

kubka.

Prosty montaż i czyszczenie

Ustnik Philips Avent można złożyć w łatwy

sposób, Wszystkie jego części można myć w

zmywarce, co zapewnia wygodę użytkowania.

Bez bisfenolu A / 0% BPA

Nasz ustnik został wykonany z materiałów

niezawierających bisfenolu A.

Dobieraj i łącz

Nasze ustniki pasują do butelek Natural i

Classic + (z wyjątkiem szklanych butelek) oraz

do wszystkich kubków (z wyjątkiem kubków do

nauki samodzielnego picia oraz kubków z

ustnikiem Easy Sippy). Dobieraj i łącz różne

elementy, aby stworzyć kubek idealnie

dopasowany do indywidualnych potrzeb

rozwijającego się dziecka.

Miękki, odporny na gryzienie ustnik

Aby picie było łatwe i wygodne, maluchy

potrzebują ustników nie tylko delikatnych dla

dziąseł, ale również wytrzymujących nacisk

rozwijających się ząbków. Kubek z ustnikiem

My Grippy spełnia oba te warunki dzięki

odpornemu na gryzienie, miękkiemu ustnikowi.

Zawartość zestawu

Miękki, odporny na gryzienie ustnik: 2 szt.

Etapy rozwoju

Etap rozwoju: 6m+ / 9m+

Kraj pochodzenia

Indonezja

Właściwości

Bez bisfenolu A

Możliwość mycia w zmywarce

 

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.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2020‑07‑18

Wersja: 3.0.1

12 NC: 8840 252 05010

EAN: 08 71010 38367 97

www.philips.com

http://www.philips.com/

