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Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
Idealus pereinamasis puodelis augantiems mažyliams

Padėkite savo mažyliams be netvarkos pereiti nuo gėrimo iš puodelio su dangteliu

prie gėrimo iš atviro puodelio! Nuo lūpų veikianti technologija reiškia, kad skystis

iš puodelio bėga tik tuomet, kai vaiko lūpa spaudžia kraštą.

Padeda pereiti prie gėrimo iš dideliam vaikui skirto puodelio

Galima gerti iš bet kurios kraštelio vietos 360 ° kaip iš atviro puodelio

Sudaro sąlygas sveikam burnos vystymuisi

Sudaro sąlygas sveikam burnos vystymuisi*

Sukurta tam, kad galėtų gerti patys

Nuo lūpų veikianti technologija

Mažylis galės paimti / laikyti už rankenėlių

Dėl apsauginio higieniško dangtelio puodelis išlieka švarus

Be BPA ir galima plauti indaplovėje

Galima plauti indaplovėje

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA

Sveikas vystymasis

Mūsų puodeliai pritaikyti jūsų vaiko vystymosi etapams
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Ypatybės

Gerkite iš bet kurios kraštelio vietos

Šis puodelis be snapelio leidžia gerti iš bet

kurios kraštelio vietos 360 ° kaip iš

suaugusiems skirto puodelio.

Sveikas burnos vystymasis

Šio puodelio be snapelio dizainas tinkamas

sveikam dantų augimui.

Nuo lūpų veikianti technologija

Šis puodelis be snapelio turi unikalų vožtuvą,

kuris veikia nuo lūpų, todėl skystis bėga tik

tuomet, kai vaiko lūpa spaudžia kraštą. Po

kiekvieno gurkšnio vožtuvas automatiškai

užsidaro, todėl galite nesijaudinti dėl skysčio

išsiliejimo arba netvarkos.

Rankenėlės, kad būtų galima paimti abiem

rankom

Puodukas turi rankenėles, todėl mažylis galės

pasirinkti paimti puodelį už jo korpuso arba už

lengvai suimamų rankenėlių.

Apsauginis higieniškas dangtelis

Turėkite švarų puodelį tiek namuose, tiek iš jų

išėję.

Be bisfenolio A (BPA)

Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra

BPA.

Galima plauti indaplovėje

Šio puodelio dalis galima patogiai ir saugiai

plauti indaplovėje. Išmontuokite puodelį ir

leiskite indaplovei išplauti arba plaukite

rankomis muiluotame vandenyje.

Sveikas vystymasis

Palaikome vaikus jiems mokantis gerti be

pagalbos, todėl padedame jiems lengvai

pereiti nuo krūties arba buteliuko prie atviro

puodelio. Mokydamiesi iš sveikatos priežiūros

specialistų sukūrėme skirtingus puodelius su

čiulptukais, minkštais ir kietais snapeliais,

šiaudeliais ir 360 ° geriamaisiais kraštais, kurie

yra pritaikyti vaiko vystymosi etapams ir

stimuliuoja naujai įgytus motorinius ir gėrimo

gebėjimus.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Kilmės šalis

Indonezija

Vystymosi etapai

Etapas: 9 mėn. ir vyresniems vaikams

Logistiniai duomenys

Įrenginio dydis: 114 mm (I) x 77 mm (P) x 113

mm (A) mm

Pakuotės dydis – ES versija: 114 mm (I) x 85

mm (P) x 177 mm (A) mm

Pakuotės dydis – JAV versija: 114 mm (I) x 85

mm (P) x 162 mm (A) mm

Kas pridedama

Indas: 1 vnt.

Užsukamas žiedas su rankena: 1 vnt.

Vožtuvų sistema (3 dalių): 1 rinkinys

Vartotojo vadovas: 1 vnt.

* 77 % apklaustų vaikų odontologų sutinka, kad šis

puodelis pritaikytas sveikam burnos vystymuisi

(nepriklausomas tyrimas internetu, JAV, 2016 m.

balandis)

* 72 % apklaustų vaikų odontologų rekomenduotų nuo

lūpų veikiančią technologiją (nepriklausomas tyrimas

internetu, JAV, 2016 m. balandis)
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