
Talheres e est. transp. p/
bebês c/ + 1 ano ou mais

SCF718/00

Total praticidade na hora da refeição onde quer

que vocês estejam

Mantém a higiene dos talheres onde vocês estiverem

O jogo de talheres para viagem Philips Avent SCF718/00 é a solução ideal para as

mamães quando estão fora de casa. O jogo de talheres para viagem inclui uma

colher e um garfo para crianças com um ano ou mais e um estojo de transporte

que ajuda a manter a higiene dos talheres onde você estiver.

Jogo de talheres Philips Avent para bebês 12m+

Primeiros talheres do bebê

Desenvolvido para o bebê aprender a se alimentar

Fácil de segurar, ideal para mãozinhas: ajuda o bebê a se alimentar sozinho

Cabos antideslizantes: fáceis de segurar e ficam apoiados no prato sem escorregar

Colher e garfo fundos

Estojo para manter a higiene

Estojo higiênico para transporte que mantém a higiene dos produtos

Fácil de limpar

O estojo inteiro pode ser esterilizado para um uso higiênico

Maior praticidade: estojo próprio para lava-louças



Talheres e est. transp. p/ bebês c/ + 1 ano ou mais SCF718/00

Destaques Especificações

Primeiros talheres do bebê

Primeiros talheres do bebê

Fácil de segurar, ideal para as mãozinhas do

bebê

Fácil de segurar, ideal para mãozinhas: ajuda o

bebê a se alimentar sozinho

Cabos antideslizantes

Cabos antideslizantes: fáceis de segurar e

ficam apoiados no prato sem escorregar

Colher e garfo fundos

Colher e garfo fundos

Estojo higiênico para transporte

Estojo higiênico para transporte que mantém a

higiene dos produtos

O estojo inteiro pode ser esterilizado

O estojo inteiro pode ser esterilizado para um

uso higiênico

Estojo próprio para lava-louças

Maior praticidade: estojo próprio para lava-

louças

 

País de origem

China

O que está incluído

Estojo para talheres: 1 pcs

Jogo de talheres para bebês maiores de um

ano: 1 garfo, 1 colher

Fases do desenvolvimento

Fase: Para 12 meses ou mais
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