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Bendy-pillimuki

200 ml

9 kk+

1 kpl/pakkaus

 

SCF796/01

Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
Vuodonestoventtiili ehkäisee roiskeita

Ergonomisilla kahvoilla varustettu Philips Avent Bendy -pillimuki sopii

erinomaisesti pillin käytön harjoitteluun ja tukee hampaiden tervettä kehitystä.* Se

on kehitetty yhdessä asiantuntijoiden kanssa, jotta lapsesi saisi parhaan

mahdollisen pillimukin.*

Tukee hampaiden tervettä kehitystä*

Philips Avent -mukit tukevat lapsesi kehitystä

Hampaiden terve kehitys

Pieni koko ja kahvat – erinomainen ensimmäiseksi pillimukiksi

Ergonomiset kahvat ja pehmeä pilli – sopii erinomaisesti pikkulapsille

Pillin alaosa on taivutettu, minkä ansiosta muki on helppo juoda tyhjäksi

Vuodonestoventtiili ehkäisee roiskeita

Sisäinen vuodonestoventtiili ja käännettävä kansi ehkäisevät roiskeita

Lisäedut

Vain vähän osia – helppo koota ja puhdistaa (konepestävä)

Yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -mukien kanssa



Pillimukit SCF796/01

Kohokohdat Tekniset tiedot

Terve kehitys

Juomaan oppiminen on tärkeä vaihe lapsen

kehityksessä. Tuemme lasten matkaa kohti

itsenäistä juomista tarjoamalla helpon tavan

siirtyä rinta- tai pullomaidosta avoimen mukin

käyttöön. Terveydenhoitoalan ammattilaisten

avustuksella suunnitellut tuttimme, mukien

pehmeät ja kovat nokat, pillit ja 360 asteen

juomareunat seuraavat lapsesi kehitystä ja

stimuloivat vasta opittuja motorisia kykyjä ja

juomataitoja. Ensiluokkaiset ratkaisumme on

kehitetty helppokäyttöisyys ja hygieenisyys

edellä.

Sopii erinomaisesti ensimmäiseksi

pillimukiksi

Mukin integroidut kahvat ovat ergonomiset,

joten mukia on helppo pidellä myös pienillä

käsillä. Pehmeä ja joustava pilli on

hellävarainen ikenille, ja kevyen ja

pienikokoisen muotoilunsa ansiosta muki sopii

erinomaisesti ensimmäiseksi pillimukiksi.

Taivutettu pilli helpottaa juomista

Pillin alaosa on taivutettu, joten se ylettyy

helposti juomaan ja lapsi voi juoda mukista

luonnollisessa asennossa.

Vuodonestoventtiili ja käännettävä kansi

Pillissä on sisäinen vuodonestoventtiili, joka

ehkäisee roiskeita. Käännettävä kansi suojaa

pilliä ja estää juoman vuotamisen liikkeellä

ollessa.

Helppo puhdistaa ja koota

Philips Avent Bendy -pillimuki on helppo

koota ja purkaa. Kaikki osat ovat täysin

konepestäviä.

Philips Avent -yhteensopivuus

Yhteensopiva kaikkien Philips Avent -

tuttipullojen ja -mukien kanssa lukuun

ottamatta lasipulloja ja isojen lasten Grown-

up-mukia. Kokeile eri tuotteita ja löydä

lapsellesi parhaiten sopiva yhdistelmä.

Hampaiden terve kehitys

Philips Avent Bendy -pillimuki tukee

hampaiden tervettä kehitystä ja vahvistaa suun

lihaksia ja hampaita.* Se on kehitetty yhdessä

asiantuntijoiden kanssa, jotta lapsesi saisi

parhaan mahdollisen pillimukin.*

Sisältö

Muki: 1

Käännettävä kansi: 1

Pilli: 1

Kehitysvaiheet

Kehitysvaihe: 9 kk+

Mukin koko

200 ml

Alkuperämaa

Indonesia

 

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.

* 90 % kyselyyn osallistuneesta 200 yhdysvaltalaisesta

lastenhammaslääkäristä on sitä mieltä, että

pillimukimme tukee hampaiden tervettä kehittymistä.

89 % on sitä mieltä, että pillin käyttö harjoittaa lihaksia

ja vahvistaa hampaita (riippumaton verkkotutkimus,

USA, huhtikuu 2016). Kehitetty yhteistyössä

puheterapeuttien, hammaslääkärien, ergonomian

asiantuntijoiden ja kätilöiden kanssa.
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