
Miękkie silikonowe
ustniki

 
Wymiana

Elastyczne silikonowe ustniki

6m+ / 9m+

 
SCF745/00

Miękki silikonowy ustnik delikatny dla dziąseł

Ustnik zapobiegający rozlewaniu

Miękkie silikonowe ustniki Philips Avent Flexible są delikatne dla dziąseł w czasie

ząbkowania. Nasz opatentowany zawór daje pewność, że płyn będzie

wydostawał się na zewnątrz tylko podczas picia.

Niekapek

Wbudowany zawór zapobiega rozlewaniu podczas picia

Miękki silikonowy ustnik

Miękki silikonowy ustnik delikatny dla dziąseł

Idealny pierwszy krok ku samodzielnemu piciu

Zakrzywiony ustnik ułatwiający picie

Inne zalety

Możliwość mycia w zmywarce do naczyń, łatwy montaż i proste czyszczenie

Bez bisfenolu A / 0% BPA

Dobieraj i łącz



Miękkie silikonowe ustniki SCF745/00

Zalety Dane techniczne

Niekapek

Dość bałaganu! Nowy, wbudowany zawór

sprawia, że płyn wypływa tylko wtedy, gdy

dziecko pije.

Miękki silikonowy ustnik

Jeśli chodzi o wygodne i łatwe picie, maluchy

potrzebują ustnika, który jest delikatny dla ich

dziąseł. Ustnik kubka My Grippy jest wykonany

z miękkiego silikonu, aby zapewnić

komfortowe picie.

Zakrzywiony ustnik ułatwiający picie

Zakrzywiony ustnik ma pomóc dzieciom

opanować umiejętność samodzielnego picia z

kubka.

Prosty montaż i czyszczenie

Ustnik Philips Avent można złożyć w łatwy

sposób, Wszystkie jego części można myć w

zmywarce, co zapewnia wygodę użytkowania.

Bez bisfenolu A / 0% BPA

Nasz ustnik został wykonany z materiałów

niezawierających bisfenolu A.

Dobieraj i łącz

Nasze ustniki pasują do butelek Natural i

Classic + (z wyjątkiem szklanych butelek) oraz

do wszystkich kubków (z wyjątkiem kubków do

nauki samodzielnego picia oraz kubków z

ustnikiem Easy Sippy). Dobieraj i łącz różne

elementy, aby stworzyć kubek idealnie

dopasowany do indywidualnych potrzeb

rozwijającego się dziecka.

Zawartość zestawu

Miękki silikonowy ustnik: 2 szt.

Etapy rozwoju

Etap rozwoju: 6m+ / 9m+

Kraj pochodzenia

Indonezja

Właściwości

Bez bisfenolu A

Możliwość mycia w zmywarce

Zgodność

Zgodność z: SCF801, SCF802, SCF746,

SCF747, SCF251 i SCF262
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