
Kit alim. Philips Avent
p/ bebês c/ + 6 m

 

Kit para viagem

 

SCF724/00

Total praticidade na hora da refeição onde quer

que vocês estejam
Aprimorado para alimentar o seu bebê onde quer que vocês

estejam

O kit de alimentação infantil para viagem Philips Avent inclui um prato grande para

alimentação, duas tigelas pequenas removíveis, uma colher para bebê integrada

e uma ventosa de sucção para evitar derramamentos. O kit de alimentação infantil

é a companhia de viagem perfeita para mamães e bebês.

Kit de alimentação para viagem Philips Avent

Kit de alimentação para viagem

Total praticidade para alimentação

Tampas de proteção que evitam derramamentos e mantêm a higiene do recipiente

Ventosas de sucção e colher para bebês inclusos

Fácil de limpar

Todo o kit de alimentação pode ser esterilizado para um uso higiênico

Maior praticidade: próprio para lava-louças e micro-ondas

Isento de bisfenol

Produto com 0% de bisfenol A



Kit alim. Philips Avent p/ bebês c/ + 6 m SCF724/00

Destaques Especificações

Kit de alimentação para viagem

O kit de alimentação para viagem Philips

Avent inclui um prato grande com tampa e dois

recipientes removíveis: ideais para lanches e

pequenas porções de comida.

Tampas de proteção que evitam

derramamentos

Tampas de proteção que evitam

derramamentos e mantêm a higiene do

recipiente

Colher para bebês integrada

Ventosas de sucção e colher para bebês

inclusos

Kit de alimentação

Todo o kit de alimentação pode ser

esterilizado para um uso higiênico

Próprio para lava-louças e microondas

Maior praticidade: próprio para lava-louças e

micro-ondas

Sem bisfenol A

Este produto contém 0% de bisfenol A

 

País de origem

China

Conteúdo

Recipiente grande: 1 pcs

Tampa do recipiente grande: 1 pcs

Recipiente pequeno: 2 pcs

Tampa do recipiente pequeno: 2 pcs

Colher: 1 pcs

Base de sucção: 1 pcs

Fases do desenvolvimento

Fases: Seis meses ou mais
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