
 

Kubek treningowy
Natural

 
Natural

150 ml

Smoczek o średnim wypływie

4m+

 

SCF262/06

Łatwe przejście do picia z

kubka
Nasz nowy kubek Natural pomaga dziecku w łatwy sposób przejść od picia z

butelki do picia z kubka. Dzięki miękkim uchwytom dziecko będzie w stanie

samodzielnie trzymać butelkę, pijąc ze znajomego smoczka.

Idealny pierwszy krok do używania kubka

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Zaworek antykolkowy ogranicza występowanie kolek i uczucia dyskomfortu

Wygoda dla Ciebie i Twojego dziecka

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Inne zalety

Zgodność ze wszystkimi butelkami i kubkami Philips Avent

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Nie zawiera bisfenolu A*



Kubek treningowy Natural SCF262/06

Zalety Dane techniczne

Ergonomiczne uchwyty kubka treningowego

Uchwyty kubka treningowego pomagają

dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie.

Mają one kształt dostosowany do małych

rączek i są gumowe, co zapewnia lepszy

chwyt.

Zaworek antykolkowy

Zaworek antykolkowy zaprojektowany z myślą

o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w

brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i

dyskomfortu.

Kubek można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Zgodność z serią Philips Avent

Wszystkie butelki i kubki Philips Avent są ze

sobą zgodne z wyjątkiem butelek ze szkła i

kubków do nauki samodzielnego picia.

Dobieraj i łącz różne elementy, aby stworzyć

kubek idealnie dopasowany do

indywidualnych potrzeb rozwijającego się

dziecka.

Elastyczna, spiralna konstrukcja

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe,

wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek

umożliwiający bardziej naturalne karmienie

bez zapadania się.

Nie zawiera bisfenolu A*

Kubek Philips Avent Natural zostały wykonany

z materiału niezawierającego bisfenolu A*

(polipropylenu).

Kraj pochodzenia

Indonezja

Materiał

Butelka: Polipropylen, Bez bisfenolu A*

Smoczek: Silikon, Bez bisfenolu A*

Zawartość zestawu

Kubek treningowy: 1 szt.

Higieniczna nasadka na zatrzask: 1 szt.

Miękki smoczek o średnim wypływie: 1 szt.

Etapy rozwoju

Etap: 4 miesiące +

 

* 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

* Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest

częściowo spowodowana połykaniem powietrza

podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w

układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz,

rozdrażnienie, gazy i ulewanie.
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