
 

Copo de armazenamento
de alimentos

 

Conjunto

 

SCF721/20
Armazenamento de alimentos ideal para casa e

em viagem

Com tampa à prova de derrames

Os copos de armazenamento de alimentos SCF720/10 da Philips Avent são

versáteis, fáceis de utilizar e concebidos para crescer com o seu bebé. Os copos

são ideais para armazenar alimentos em casa e em viagem.

Tampa à prova de derrames

Para um armazenamento e transporte seguros

É possível escrever nos copos e tampas

Datas e conteúdos fáceis de identificar

Copos e tampas empilháveis

Para identificar facilmente datas e conteúdos

Frigorífico e congelador organizados

Conveniência máxima

Para utilização no frigorífico e congelador

Fácil de utilizar e limpar

Inclui colher para bebé

Este produto não contém BPA



Copo de armazenamento de alimentos SCF721/20

Destaques Especificações

Tampa à prova de derrames

Os copos de armazenamento Philips Avent

possuem uma tampa hermética que permitem

o armazenamento e transporte seguros.

É possível escrever nos copos e tampas

Para identificar facilmente datas e conteúdos.

Para arrumação fácil

Para arrumação fácil.

Copos e tampas empilháveis

Para um frigorífico e um congelador

organizados.

Para utilização no frigorífico e congelador

Para máxima flexibilidade.

Fácil de utilizar e limpar

Pode ser utilizado com segurança num

aquecedor de biberões, microondas, máquina

de lavar a loiça e esterilizador.

Inclui colher para bebé

Para as primeiras refeições caseiras do seu

bebé.

Sem BPA

Este produto não contém BPA

 

País de origem

Concebido na: Reino Unido

Produzido na: Reino Unido

Inclui

Copos de armazenamento de 180 ml: 10

(reutilizáveis) unid.

Copos de armazenamento de 240 ml: 10

(reutilizáveis) unid.

Tampas: 20 unid.

Colher para bebé: 1 unid.

Fases de desenvolvimento

Fases: 6 meses +
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