
Poháriky na uskladnenie
materského mlieka

 
Súčasťou balenia sú praktické
poháriky

180 ml

10 ks

 
SCF618/10

Bezpečne uložte materské mlieko
S nepriepustným vekom

Odsávajte, skladujte a kŕmte materským mliekom efektívne pomocou nového

skladovacieho pohára. Sterilizujte ho a znovu použite spolu s odsávačkami alebo

cumlíkmi Philips Avent. Jeden systém, mnoho možností!

Nepriepustné veko

Pre bezpečné ukladanie a prepravu

Možnosť písania na poháre aj veká

Na pohodlné sledovanie dátumov a obsahov

Poháre aj veká s možnosťou ukladania na seba

Na pohodlné sledovanie dátumov a obsahov

Poriadok v chladničke i mrazničke

Maximálne pohodlie

Súčasťou sú aj praktické adaptéry

Jeden systém – veľa možností

Pre použitie v chladničke a mrazničke

Ľahko sa používa a čistí

Tento produkt neobsahuje BPA



Poháriky na uskladnenie materského mlieka SCF618/10

Hlavné prvky

Nepriepustné veko

Poháre na skladovanie mlieka Philips Avent

majú veko, ktoré zaručuje bezpečné uchovanie

a prenos.

Možnosť písania na poháre aj veká

Na pohodlné sledovanie dátumov a obsahov.

Na jednoduché odkladanie

Pre jednoduché skladovanie.

Poháre aj veká s možnosťou ukladania na

seba

Pre poriadok v chladničke a mrazničke.

Súčasťou sú aj praktické adaptéry

Na odsávanie a kŕmenie.

Jeden systém – veľa možností

Kompatibilné s odsávačkami Philips Avent, a

cumlíkmi Classic, Classic + a Natural.

Pre použitie v chladničke a mrazničke

Pre maximálnu flexibilitu.

Ľahko sa používa a čistí

Dá sa bezpečne použiť v ohrievači fliaš,

mikrovlnke, umývačke riadu i sterilizátore.

Bez obsahu BPA

Tento produkt neobsahuje BPA

 



Poháriky na uskladnenie materského mlieka SCF618/10

Technické údaje

Hmotnosť a rozmery

Rozmery balenia pre maloobchod: 158 x 194 x

80 mm

Čo je súčasťou balenia

Nádoby na skladovanie s objemom

180 ml/6 oz: 10 (na mnoho použití) ks

Veká: 10 ks

Adaptér: 2 x

Vývojové stupne

Fáza: Od 0 mesiacov
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