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SCF784/00

Olajša prehod na samostojno pitje
Idealen prehodni lonček za rastoče malčke

Olajšajte svojemu malčku prehod na pitje iz odprtih kozarcev, brez polivanja. Tehnologija aktiviranja z ustnicami

omogoča, da tekočina teče iz lončka le, ko otrok usta prisloni ob rob lončka.

Pomaga pri prehodu na samostojno pitje

Pitje po celotnem robu v krogu 360° kot pri klasičnem odprtem kozarcu

Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline

Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*

Za samostojno pitje

Tehnologija aktiviranja z ustnicami

Ročaja malčku omogočata oprijem/držanje lončka

Zaščitni higienski pokrovček zagotavlja, da lonček ostane čist

Brez bisfenola A in primerno za pomivanje v pomivalnem stroju

Primerno za pomivalni stroj

Lonček je izdelan iz materiala brez bisfenola A

Zdrav razvoj

Naši lončki sledijo razvoju vašega otroka



Lonček za malčke SCF784/00

Značilnosti

Pitje po celotnem robu lončka

Lonček brez ustnika omogoča pitje v krogu

360° po celotnem robu, tako kot pri kozarcu za

odrasle.

Zdrav razvoj ustne votline

Oblika lončka brez ustnika omogoča zdravo

rast zob.

Tehnologija aktiviranja z ustnicami

Lonček brez ustnika ima edinstven ventil, ki se

aktivira z ustnicami, tako da tekočina teče iz

lončka le, ko otrok usta prisloni ob rob lončka.

Med požirki se ventil samodejno zapre, tako da

vam ni treba skrbeti glede polivanja in

umazanije.

Ročaja za dober oprijem

Lonček ima vgrajena ročaja, ki malčku

omogočata, da ga drži za posodo ali za ročaja

za enostaven oprijem.

Zaščitni higienski pokrovček

Ohranja lonček čist doma ali na poti.

Brez bisfenola A

Lonček Philips Avent je izdelan iz materiala

brez bisfenola A.

Primerno za pomivalni stroj

Sestavni deli lončka so primerni za pomivanje

v pomivalnem stroju. Lonček razstavite in

pustite pomivalnemu stroju, da opravi delo, ali

pa ga operite ročno v milnici.

Zdrav razvoj

Podpiramo otrokovo potovanje do

samostojnega pitja, saj pomagamo omogočiti

enostaven prehod z dojenja ali stekleničke na

odprt kozarec. V sodelovanju z zdravstvenimi

strokovnjaki smo razvili različne rešitve s cuclji,

mehkimi ali trdimi ustniki, slamicami in robovi,

ki omogočajo pitje v krogu 360°, ki sledijo

razvoju otroka ter spodbujajo njegove na novo

pridobljene motorične sposobnosti in

sposobnosti pitja.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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Specifikacije

Država porekla

Indonezija

Stopnje razvoja

Stopnje: 12 mesecev +

Logistični podatki

Velikost embalaže – evropska različica: 114 (d)

x 85 (š) x 177 (v) mm mm

Velikost embalaže – ameriška različica: 114 (d)

x 85 (š) x 162 (v) mm mm

Kaj vsebuje

Posoda: 1 kosa

Navojni obroč z ročajem: 1 kosa

Sistem ventila (3 deli): 1 komplet

Uporabniški priročnik: 1 kosa

 

* 77 % pedontologov, ki so sodelovali v raziskavi, se strinja,

da ta lonček omogoča zdrav razvoj ustne votline

(neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016)

* 72 % pedontologov, ki so sodelovali v raziskavi, bi

priporočilo tehnologijo aktiviranja z ustnicami

(neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016)
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