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Pomaga w nauce samodzielnego picia
Idealny kubek dla rosnących maluchów

Kubek 360 do nauki samodzielnego picia ułatwia dzieciom przejście z kubka

niekapka na otwarty kubeczek – bez rozlewania! Dzięki technologii zaworka, który

jest uruchamiany podczas kontaktu z ustami, ciecz wypływa z naczynia tylko

wtedy, gdy dziecko przyciśnie wargi do jego brzegu. Kubek 360 nie ma ustnika,

dlatego można pić z dowolnego miejsca wokół jego krawędzi – zupełnie jak w

kubkach dla dorosłych. Przyjemna dla oka kolorystyka zachęca dzieci do

korzystania z tego kubeczka, a specjalna pokrywka zapewnia czystość naczynia

zarówno w domu, jak i w podróży.

Pomaga nauczyć się pić w taki sposób, w jaki piją duże dzieci

Picie z dowolnego miejsca wokół krawędzi kubka, podobnie jak w przypadku

otwartych kubków

Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej

Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*

Ułatwia samodzielne picie

Technologia aktywowania ustami

Uchwyty dają dziecku wybór sposobu chwytania

Ochronna higieniczna pokrywka sprawia, że kubek pozostaje czysty

Nie zawiera bisfenolu A, można myć w zmywarce

Możliwość mycia w zmywarce

Ten kubek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Zdrowy rozwój

Nasze kubki podążają za rozwojem Twojego dziecka
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Zalety

Picie z dowolnego miejsca wokół krawędzi

kubka

Ten kubek bez ustnika umożliwia picie z

dowolnego miejsca wokół krawędzi, podobnie

jak kubki dla dorosłych.

Zdrowy rozwój jamy ustnej

Konstrukcja kubka bez ustnika sprzyja

zdrowemu wyrastaniu ząbków.

Technologia aktywowania ustami

Ten kubek bez ustnika ma wyjątkowy zaworek,

który uruchamia się podczas kontaktu z ustami

— dzięki temu ciecz wypływa z kubka tylko

wtedy, kiedy dziecko przyciska wargi do

krawędzi kubka. Zaworek automatycznie

zamyka się między łykami, więc picie odbywa

się bez rozlewania i bałaganu.

Uchwyty umożliwiające różne sposoby

chwytania

Kubek ma zintegrowane uchwyty, co daje

dziecku wybór — może chwytać za pojemnik

kubka lub za wygodne uchwyty.

Ochronna higieniczna nasadka

Utrzymuje kubek w czystości — zarówno w

domu, jak i w podróży.

Nie zawiera bisfenolu A

Kubek Philips Avent został wykonany z

materiału niezawierającego bisfenolu A.

Możliwość mycia w zmywarce

Części tego kubka można wygodnie myć w

zmywarce. Rozłóż kubek i umieść go w

zmywarce lub umyj ręcznie w wodzie z

mydłem.

Zdrowy rozwój

Wspieramy proces nauki samodzielnego picia,

umożliwiając łatwe przejście z karmienia

piersią lub butelką na otwarty kubek. Uczymy

się od lekarzy i proponujemy różne

rozwiązania ze smoczkami, miękkimi i

twardymi ustnikami, słomkami i krawędzią

360°, które podążają za rozwojem Twojego

dziecka i stymulują nowo nabyte umiejętności

picia oraz zdolności motoryczne.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Indonezja

Etapy rozwoju

Etap: 9 miesięcy +

Dane logistyczne

Wymiary: 114 x 77 x 113 mm

(dł. x szer. x wys.) mm

Wymiary opakowania — wersja na rynek Unii

Europejskiej: 114 x 85 x 177 mm

(dł. x szer. x wys.) mm

Wymiary opakowania — wersja na rynek

amerykański: 114 x 85 x 162 mm

(dł. x szer. x wys.) mm

Zawartość zestawu

Pojemnik: 1 szt.

Nakrętka z uchwytem: 1 szt.

System zaworu (3 części): 1 zestaw

Instrukcja obsługi: 1 szt.

* 77% ankietowanych dentystów dziecięcych zgadza się,

że ten kubek zapewnia zdrowy rozwój jamy ustnej

(niezależne badanie internetowe, USA, kwiecień 2016

r.)

* 72% ankietowanych dentystów dziecięcych poleciłoby

technologię aktywowania ustami (niezależne badanie

internetowe, USA, kwiecień 2016 r.)
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