
Tetine moi, din
silicon

 
Înlocuire

Tetine din silicon flexibile

+6 luni/+9 luni

 
SCF745/00

Tetina moale din silicon este delicată cu gingiile

Tetină de formare fără scurgeri

Tetinele de formare flexibile din silicon Philips Avent sunt delicate cu gingiile atunci

când apar primii dinţi. Supapa noastră patentată asigură că iese lichid doar atunci

când copilul bea.

Fără vărsare

Supapă integrată pentru sorbire fără vărsare

Tetină moale, din silicon

Tetină moale din silicon, delicată cu gingiile

Prim-pas ideal în trecerea la băut independent

Tetină în unghi pentru sorbire uşoară

Alte beneficii

Poate fi spălată în maşina de spălat vase, uşor de asamblat şi de curăţat

Fără BPA/0% BPA

Combină şi potriveşte



Tetine moi, din silicon SCF745/00

Repere Specificaţii

Fără vărsare

Gata cu murdăria! Noua noastră supapă

integrată asigură curgerea lichidului numai

când copilul bea din cană.

Tetină moale, din silicon

Când vine vorba de băut comod şi uşor, cei

mici au nevoie de o tetină delicată cu gingiile.

Tetina cănii My Grippy este fabricată din

silicon moale, pentru a bea comod.

Tetină în unghi pentru sorbire uşoară

Tetina în unghi este concepută pentru a ajuta

copiii să înveţe cum să bea din cană.

Uşor de curăţat şi asamblat

Tetina Philips Avent poate fi asamblată uşor.

Pentru confortul tău, toate componentele pot fi

spălate în maşina de spălat vase.

Fără BPA/0% BPA

Tetina noastră este fabricată dintr-un material

care nu conţine BPA/cu 0% BPA

Combină şi potriveşte

Tetinele noastre sunt compatibile cu gamele

de biberoane Natural şi Classic+ (cu excepţia

biberoanelor din sticlă), precum şi cu gama

completă de căni (cu excepţia cănilor „Sunt

mare” şi a cănilor cu tetină de formare Easy

Sippy). Poţi combina şi potrivi aşadar piesele

pentru a crea cana perfectă, care să se

potrivească nevoilor individuale de dezvoltare

ale copilului tău.

Include

Tetină moale, din silicon: 2 buc.

Etape de dezvoltare

Etapă de dezvoltare: +6 luni/+9 luni

Ţara de origine

Indonezia

Caracteristici

Fără BPA

Lavabil în maşina de spălat vase

Compatibilitate

Compatibil cu: SCF801, SCF802, SCF746,

SCF747, SCF251 şi SCF262
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