
 

Pohár umožňujúci
piť ako dospelí

 

340 ml

340 ml (12 oz)

12 m+

 

SCF784/00

Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
Ideálny pohár na prechod pre rastúce batoľatá

Uľahčite svojmu batoľaťu prechod od pitia z pohárov s náustkom na pitie z otvorených pohárov bez toho, aby

urobilo veľa neporiadku! Technológia aktivácie perami umožňuje tok tekutiny z pohára len v prípade, ak sú pery

dieťaťa pritlačené k jeho okraju.

Napomáha batoľaťu naučiť sa piť tak, ako pijú veľké deti

Piť je možné z ktorejkoľvek strany po celom obvode pohára, rovnako ako z pohárov pre dospelých

Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny

Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*

Pre samostatné pitie

Technológia aktivovania perami

Rúčky poskytujú batoľaťu viaceré možnosti uchopenia

Ochranné hygienické veko, aby bol pohár vždy čistý

Bez obsahu BPA a vhodný do umývačky riadu

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA

Zdravý vývoj

Naše poháre rastú spolu s vaším dieťatkom
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Hlavné prvky

Piť je možné po celom obvode pohára

Z tohto pohára bez náustku môže dieťa piť

z ktorejkoľvek strany po celom obvode, rovnako

ako z pohára pre dospelých.

Zdravý vývoj ústnej dutiny

Dizajn tohto pohára bez náustku umožňuje

zdravý rast zubov.

Technológia aktivovania perami

Tento pohár bez náustku je vybavený

jedinečným ventilom, ktorý sa aktivuje perami,

takže tekutina z pohára vytečie, len keď sa

perami vytvorí tlak na jeho okraj. Keď dieťa

práve nepije, ventil je automaticky zatvorený,

takže nehrozí žiadne vylievanie a neporiadok.

Rúčky umožňujú viaceré spôsoby uchopenia

Na pohári nechýbajú rúčky, takže batoľa má

niekoľko možností uchopenia – buď za

samotnú nádobu, alebo za jednoducho

uchopiteľné rúčky.

Ochranný hygienický uzáver

Udrží pohár čistý doma aj na cestách.

Bez obsahu BPA

Tento pohár Philips Avent je vyrobený

z materiálov bez obsahu BPA.

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Jednotlivé diely pohára možno pohodlne

umývať v umývačke riadu. Pohár rozoberte

a umývanie nechajte na umývačku riadu,

prípadne ho umyte ručne vo vode so

saponátom.

Zdravý vývoj

Deti podporujeme na ceste k samostatnému

pitiu tým, že im pomáhame hladko prejsť od

pitia z prsníka alebo fľašky na otvorený pohár.

Pri vývoji riešení sme čerpali zo skúseností

profesionálnych zdravotníkov, a tak naše

cumlíky, mäkké a tvrdé náustky, poháre so

slamkami či poháre umožňujúce pitie po

celom obvode zodpovedajú vývoju dieťaťa

a stimulujú novo osvojené motorické zručnosti

a schopnosť piť.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Krajina pôvodu

Indonézia

Vývojové stupne

Fáza: 12 mesiacov +

Logistické údaje

Rozmery balenia – verzia EÚ: 114 mm (D) x 85

mm (Š) x 177 mm (V) mm

Rozmery balenia – verzia USA: 114 mm (D) x

85 mm (Š) x 162 mm (V) mm

Čo je súčasťou balenia

Nádoba: 1 ks

Závitový krúžok s rúčkou: 1 ks

Ventilový systém (3 diely): 1 súprava

Návod na použitie: 1 ks

 

* 77 % detských zubných lekárov zapojených do ankety

súhlasí, že tento pohár umožňuje zdravý vývoj ústnej

dutiny (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016)

* 72 % detských zubných lekárov zapojených do ankety

by perami aktivovaný pohár odporučilo (nezávislý

online výskum, USA, apríl 2016)
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