
Mehka silikonska
ustnika

 
Zamenjava

Prilagodljiva silikonska ustnika

6 m+/9 m+

 
SCF745/00

Mehak silikonski ustnik je nežen do dlesni

Ustnik, ki preprečuje polivanje

Mehki ustniki Philips Avent Flexible so nežni do dlesni, ko pridejo prvi zobki. Naš

patentiran ventil prepušča tekočino samo, ko otrok pije

Brez polivanja

Vgrajen ventil omogoča pitje brez polivanja

Mehak silikonski ustnik

Mehak silikonski ustnik je nežen do dlesni

Za prve korake do samostojnega pitja

Nagnjen ustnik za preprosto pitje

Druge prednosti

Primerno za pomivalni stroj, enostavno sestavljanje in čiščenje

Brez bisfenola A/0 % bisfenola A

Možnost kombiniranja delov



Mehka silikonska ustnika SCF745/00

Značilnosti Specifikacije

Brez polivanja

Nič več polivanja! Nov vgrajeni ventil

zagotavlja, da tekočina izteka le, ko otrok pije

iz ustnika.

Mehak silikonski ustnik

Pri zagotavljanju udobja in enostavnosti pitja

potrebujejo malčki ustnik, ki je nežen od

dlesni. Ustnik lončka My Grippy je izdelan iz

mehkega silikona za udobje pri pitju.

Nagnjen ustnik za preprosto pitje

Malčki se lahko z nagnjenim ustnikom naučijo

piti iz lončka.

Preprosto čiščenje in sestava

Ustnik Philips Avent lahko enostavno sestavite.

Vsi deli so primerni za pomivanje v

pomivalnem stroju za priročnejše čiščenje.

Brez bisfenola A/0 % bisfenola A

Ustnik je izdelan iz materiala brez bisfenola A

(0 % bisfenola A)

Možnost kombiniranja delov

Ustniki so združljivi s stekleničkami Philips

Avent Natural, s stekleničkami Classic+ (razen

s steklenimi stekleničkami), pa tudi s celotno

ponudbo lončkov (razen z lončki za velike

malčke in lončki z ustnikom Easy Sippy). Dele

lahko kombinirate in ustvarite popoln lonček, ki

je prilagojen posameznim stopnjam

otrokovega razvoja.

Kaj vsebuje

Mehak silikonski ustnik: 2 kosa

Stopnje razvoja

Stopnja razvoja: 6 m+/9 m+

Država porekla

Indonezija

Značilnosti

Brez bisfenola A

Primerno za pomivalni stroj

Združljivost

Združljivo z: SCF801, SCF802, SCF746,

SCF747, SCF251 in SCF262
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