
 

Natural-oefenbeker

 
Natural

150 ml

Speen voor gemiddelde toevoer

4m+

 

SCF262/06

Maak de overstap naar een drinkbeker

gemakkelijker voor je baby

Onze nieuwe Natural-oefenbeker maakt de overstap van een fles naar een beker

gemakkelijker. Met de zachte grepen kan je baby de fles zelf vasthouden en

ondertussen uit de bekende speen drinken.

Ideale eerste stap naar drinkbeker

Zachte oefenhandvatten voor kleine handjes

Antikrampjesventiel vermindert darmkrampjes en ongemak

Prettig voor jou en je baby

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Andere voordelen

Geschikt voor Philips Avent-flessen en -bekers

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Deze beker is BPA-vrij*



Natural-oefenbeker SCF262/06

Kenmerken Specificaties

Ergonomische oefenhandvatten

Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker

zelf vasthouden en zelfstandig drinken. Deze

handvatten zijn gevormd voor kleine handjes

en ze hebben bovendien rubber voor een

stevige grip.

Antikrampjesventiel

Antikrampjesventiel dat is ontworpen om de

lucht uit de maag van je baby te houden en

darmkrampjes en ongemak te verminderen.

Beker is vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen

vaatwasmachinebestendig

Compatibel met Philips Avent

Compatibel met alle Philips Avent-flessen en

bekers met uitzondering van de glazen flessen

en de grote-mensenbekers/Mijn eerste grote-

mensenbekers. Zo kun je combineren om de

perfecte beker voor je peuter samen te stellen.

Flexibel, spiraalvormig design

Het flexibele, spiraalvormige design en onze

unieke comfortkussentjes creëren samen een

flexibele speen en zorgen zo voor een

natuurlijke voeding zonder dat de speen

inklapt.

Deze beker is BPA-vrij*

De Philips Avent Natural-beker is gemaakt met

BPA-vrij* materiaal (polypropyleen).

 

Land van herkomst

Indonesië

Materiaal

Flesvoeding: Polypropyleen, BPA-vrij*

Speen: Siliconen, BPA-vrij*

Inclusief

Oefenbeker: 1 stk

Hygiënisch klikdeksel: 1 stk

Zachte speen voor gemiddelde toevoer: 1 stk

Ontwikkelingsfases

Stapje: 4 maanden en ouder

 

* 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

* Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby?

Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door

het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor

ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby.

Symptomen zijn onder andere huilen, winderigheid en

spugen.
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