
Mažylio puodelis

 
200 ml

Minkštas snapelis, 6 mėn. ir
vyresniems

Su rankenėlėmis

 

SCF600/12

Higieniška ir keliaujant
Neišsilieja, lengva gurkštelėti

„Philips AVENT“ mažylių puodelis yra lengvas žingsnis nuo buteliuko iki puodelio.

Ant viršaus uždedamas dangtelis išlaiko snapelį visą laiką švarų, net kai keliaujate.

Jis puikiai sulaiko skysčius ir neleidžia jiems išsilieti, nesvarbu, ar puodelis

kratomas, ar metamas į viršų, tačiau iš jo taip pat lengva gerti

Neišsilieja

Minkštas snapelis su patentuotu vožtuvu, saugančiu nuo išsiliejimo

Lengva gurkštelėti

Minkštas, lankstus snapelis, kad būtų lengviau pradėti valgyti savarankiškai

Rankenėlės pagamintos taip, kad jas būtų patogų laikyti mažomis rankytėmis

Skalė ant puodelio

Ant viršaus uždedamas dangtelis

Ant viršaus uždedamas dangtelis išlaiko snapelį švarų

Galimybė naudoti su kitais gaminiais

Galite naudoti su visais „Philips AVENT“ gaminiais

Lengva valyti

Higienos sumetimais galite sterilizuoti visą puodelį

Puodelis sudarytas iš vos kelių dalių, todėl jį lengva plauti ir surinkti

Visas dalis galima plauti indaplovėje



Mažylio puodelis SCF600/12

Ypatybės Specifikacijos

Minkštas snapelis su vožtuvu, saugančiu nuo

išsiliejimo

„Philips AVENT“ puodelio su snapeliu

patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir

neleidžia skysčiui išsipilti, net jei puodelis

apverčiamas aukštyn ar ant šono

Minkštas snapelis, 6 mėn. ir daugiau

Minkštas, lankstus snapelis puikiai tinka norint

pereiti nuo maitinimo krūtimi ar buteliuku prie

puodelio

Galima naudoti su kitais gaminiais

Puodelius, snapelius ir rankenėles galite

naudoti su visais „Philips AVENT“ gaminiais –

galite uždėti tiesiai ant pientraukių arba

maitindami vietoje snapelio naudoti čiulptuką.

Be to, minkštą snapelį ir rankenėles galite

uždėti ant maitinimo buteliuko, kad vaikui būtų

lengviau pereiti prie puodelio

Kilmės šalis

Anglija

Kas pridedama

Nedekoruotas puodelis, 200 ml/7 unc.: 1 vnt.

Ant viršaus uždedamas dangtelis: 1 vnt.

Pagalbinės rankenėlės: 1 vnt.

Minkštas snapelis: 1 vnt.

Vystymosi etapai

Etapai: 6 mėn. ir daugiau
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