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Μεγαλύτερη άνεση για γεύματα καθ' οδόν
Ιδανικό για τάισμα καθ' οδόν

Το σετ ταΐσματος ταξιδιού Philips AVENT περιλαμβάνει ένα μεγάλο πιάτο με χώρισμα, δύο

μικρά αφαιρούμενα δοχεία αποθήκευσης τροφής, ενσωματωμένο κουτάλι απογαλακτισμού,

καθώς και αντιολισθητική επένδυση για να αποφεύγετε τις διαρροές. Είναι η ιδανική βοήθεια

στα ταξίδια για κάθε μαμά!

Σετ ταΐσματος ταξιδίου Philips Avent

Σετ ταΐσματος ταξιδίου

Μεγαλύτερη άνεση για τάισμα καθ' οδόν

Στεγανά καπάκια που αποτρέπουν τις διαρροές και διατηρούν το δοχείο υγιεινό

Περιλαμβάνει ενσωματωμένο κουτάλι απογαλακτισμού και αντιολισθητική επένδυση

Εύκολος καθαρισμός

Αποστειρώνεται ολόκληρο το σετ ταΐσματος για λόγους υγιεινής

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων και φούρνο μικροκυμάτων για μεγαλύτερη άνεση

Χωρίς ΒΡΑ

Προϊόν χωρίς BPA
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Σετ ταΐσματος ταξιδίου

Το σετ ταΐσματος ταξιδίου της Philips AVENT

περιλαμβάνει ένα μεγάλο πιάτο με χώρισμα και

καπάκι και δύο αποσπώμενα, ξεχωριστά πιατάκια με

καπάκια που είναι ιδανικά για σνακ ή μικρότερες

ποσότητες τροφών

Στεγανά καπάκια που αποτρέπουν τις διαρροές

Στεγανά καπάκια που αποτρέπουν τις διαρροές και

διατηρούν το δοχείο υγιεινό

Περιλαμβάνει ενσωματωμένο βοήθημα

απογαλακτισμού

Περιλαμβάνει ενσωματωμένο κουτάλι

απογαλακτισμού και αντιολισθητική επένδυση

Ολόκληρο το σετ ταΐσματος μπορεί να

Αποστειρώνεται ολόκληρο το σετ ταΐσματος για

λόγους υγιεινής

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων και φούρνο

μικροκ.

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων και φούρνο

μικροκυμάτων για μεγαλύτερη άνεση

0% BPA

Το προϊόν δεν περιέχει BPA

 

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Τι περιλαμβάνεται

Μεγάλο δοχείο: 1 τεμάχιο

Καπάκι μεγάλου δοχείου: 1 τεμάχιο

Μικρό δοχείο: 2 τεμάχιο

Καπάκι μικρού δοχείου: 2 τεμάχιο

Κουτάλι:

1 τεμάχιο

Βάση στερέωσης με βεντούζα: 1 τεμάχιο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 6 μήνες+
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