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Ajuda com a transição para crescer usando o copo infantil

A transição ideal para bebês em desenvolvimento

Facilite a transição do seu bebê de copos para crianças para copos abertos, sem bagunça! A tecnologia ativada

pelo lábio faz com que o líquido somente flua do copo quando o lábio da criança for pressionado contra a

borda.

Ajuda na transição para copo grande infantil

Permite que o bebê tome o líquido pela borda, como em um copo aberto

Permite desenvolvimento oral saudável

Permite desenvolvimento oral saudável*

Para um uso independente

Tecnologia ativada pelo lábio

As alças fornecem a criança opções de pega/apoio

Tampa higiênica de proteção para que o copo continue limpo

Livre de BPA e próprio para lava-louças

Próprio para lava-louças

Copo livre de BPA

Desenvolvimento saudável

Nossos copos seguem o desenvolvimento de sua criança
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Destaques

Permite que o bebê tome o líquido por toda a

borda

Esse copo sem bico permite que o bebê tome

o líquido por toda a boda, como em um copo

para adultos.

Desenvolvimento oral saudável

O design desse copo sem bico permite que os

dentes cresçam de maneira saudável.

Tecnologia ativada pelo lábio

Esse copo sem bico apresenta uma válvula

única que é ativada pelo lábio para que o

líquido somente flua do copo quando o lábio

da criança for pressionado contra a borda.

Entre goles, a válvula fecha automaticamente

para que você não tenha que se preocupar

com manchas e sujeiras.

Alças para diferentes tipos de pega

O copo possui alças integradas, fornecendo à

sua criança opções de pegar o copo pelo

contêiner ou pelas alças convenientes.

Tampa higiênica de proteção

Mantém o copo limpo, em casa ou em

qualquer lugar.

Isento de bisfenol

Esse copo Philips Avent é feito de material

livre de BPA.

Próprio para lava-louças

As peças desse copo são convenientemente

próprias para lava-louças. Desmonte o copo e

deixe que sua lava-louças faça o trabalho ou

lave a mão com água e sabão.

Desenvolvimento saudável

Apoiamos a jornada das crianças em direção

ao consumo independente, permitindo uma

fácil transição da amamentação materna ou da

mamadeira para o copo aberto. Aprendendo

com profissionais de saúde, nossas diferentes

soluções com bicos macios e duros, canudos e

bordas de 360° seguem o desenvolvimento de

seu filho e estimulam habilidades motoras e

de beber recém-adquiridas.

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

País de origem

Indonésio

Fases do desenvolvimento

Fases: Para 9 meses ou mais

Dados logísticos

Tamanho da unidade: 114 mm (C) x 77 mm (L) x

113 mm (A) mm

Tamanho da embalagem - versão da UE: 114

mm (C) x 85 mm (L) x 177 mm (A) mm

Tamanho da embalagem - versão dos EUA:

114 mm (C) x 85 mm (L) x 162 mm (A) mm

O que está incluído

Contêiner: 1 pcs

Anel de rosca com alça: 1 pcs

Sistema de válvula (3 partes): 1

Manual do Usuário: 1 pcs

* 77% dos dentistas pediátricos entrevistados concordam

que esse copo permite o desenvolvimento oral

saudável (pesquisa independente on-line, EUA, abril

de 2016)

* 72% dos dentistas recomendariam a tecnologia ativada

pelo lábio (pesquisa independente on-line, EUA, abril

de 2016)
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