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SCF782/00

Διευκολύνει τη μετάβαση στην κανονική πόση

Το ιδανικό κύπελλο μετάβασης για νήπια

Διευκολύνετε τη μετάβαση του νηπίου σας από το εύχρηστο κύπελλο στην κανονική κούπα,

χωρίς ακαταστασία! Χάρη στην τεχνολογία ενεργοποίησης με χείλια, το υγρό ρέει μόνο όταν

το χείλος του παιδιού πιέζει το χείλος του κυπέλλου.

Διευκολύνει τη μετάβαση στην κανονική πόση

Πόση από κάθε σημείο του χείλους, όπως μια κανονική κούπα

Επιτρέπει την υγιή στοματική ανάπτυξη

Συμβάλει στην υγιή στοματική ανάπτυξη*

Για αυτονομία

Τεχνολογία ενεργοποίησης με χείλια

Οι λαβές προσφέρουν στο νήπιο διάφορες επιλογές πιασίματος/κρατήματος

Προστατευτικό καπάκι για βελτιωμένη υγιεινή, ώστε το κύπελλο να παραμένει καθαρό

Χωρίς BPA, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

Αυτό το κύπελλο είναι κατασκευασμένο από υλικό χωρίς BPA

Υγιής ανάπτυξη

Τα κύπελλά μας ακολουθούν την ανάπτυξη του παιδιού σας
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Χαρακτηριστικά

Πόση από κάθε σημείο του χείλους

Αυτό το κύπελλο χωρίς στόμιο επιτρέπει την πόση

από κάθε σημείο του χείλους, όπως μια κανονική

κούπα.

Υγιής στοματική ανάπτυξη

Η σχεδίαση αυτού του κυπέλλου χωρίς στόμιο

επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη των δοντιών.

Τεχνολογία ενεργοποίησης με χείλια

Αυτό το κύπελλο χωρίς στόμιο διαθέτει μια μοναδική

βαλβίδα που ενεργοποιείται με τα χείλια, ώστε το

υγρό να ρέει μόνο όταν το χείλος του παιδιού πιέζει

το χείλος του κυπέλλου. Ανάμεσα στις γουλιές, η

βαλβίδα κλείνει αυτόματα, για να μην ανησυχείτε για

διαρροές ή λεκέδες.

Λαβές για πολλές επιλογές κρατήματος

Το κύπελλο διαθέτει ενσωματωμένες λαβές, ώστε το

νήπιο να μπορεί να κρατάει το κύπελλο από το

δοχείο ή από τις πρακτικές λαβές.

Προστατευτικό καπάκι για βελτιωμένη υγιεινή

Διατηρεί το κύπελλο καθαρό είτε βρίσκεστε στο σπίτι

ή εν κινήσει.

Χωρίς ΒΡΑ

Αυτό το κύπελλο Philips Avent είναι κατασκευασμένο

από υλικό χωρίς BPA.

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

Τα εξαρτήματα αυτού του κυπέλλου πλένονται εύκολα

στο πλυντήριο πιάτων. Αποσυναρμολογήστε το

κύπελλο και αφήστε το πλυντήριο πιάτων να κάνει

όλη τη δουλειά ή πλύνετέ το στο χέρι με νερό και

σαπουνάδα.

Υγιής ανάπτυξη

Υποστηρίζουμε την ανεξαρτησία των παιδιών,

βοηθώντας σας να διευκολύνετε τη μετάβαση από

τον θηλασμό ή το μπιμπερό στο κύπελλο.

Μαθαίνοντας από επαγγελματίες υγείας, οι

διαφορετικές λύσεις μας με θηλές, μαλακά και σκληρά

στόμια, καλαμάκια και χείλος για πόση από κάθε

σημείο ακολουθούν την ανάπτυξη του παιδιού σας

και διεγείρουν τις νέες του δεξιότητες πόσης.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Χώρα προέλευσης

Indonesia

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 9 μήνες +

Στοιχεία logistic

Μέγεθος μονάδας: 114 χιλ. (Μ) x 77 χιλ. (Π) x 113

χιλ. (Υ) χιλιοστά

Μέγεθος συσκευασίας - Έκδοση Ε.Ε.: 114 χιλ. (Μ) x

85 χιλ. (Π) x 177 χιλ. (Υ) χιλιοστά

Μέγεθος συσκευασίας - Έκδοση Η.Π.Α.: 114 χιλ. (Μ)

x 85 χιλ. (Π) x 162 χιλ. (Υ) χιλιοστά

Τι περιλαμβάνεται

Δοχείο: 1 τεμάχιο

Βιδωτός δακτύλιος με λαβή: 1 τεμάχιο

Σύστημα βαλβίδων (3 εξαρτήματα): 1 σετ

Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τεμάχιο

* Το 77% των ερωτηθέντων παιδιατρικών οδοντιάτρων

συμφωνούν ότι αυτό το κύπελλο επιτρέπει την υγιή στοματική

ανάπτυξη (ανεξάρτητη έρευνα στο Internet, Η.Π.Α., Απρίλιος 2016)

* 72% των ερωτηθέντων παιδιατρικών οδοντιάτρων θα πρότεινε

την τεχνολογία ενεργοποίησης με χείλια (ανεξάρτητη έρευνα στο

Internet, Η.Π.Α., Απρίλιος 2016)
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