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Sugrörsmuggen Bendy
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9 m+

1-pack

 

SCF796/01

Stör inte tändernas utveckling*
Spillfri ventil som förhindrar läckage

Sugrörsmuggen Avent Bendy från Philips har ergonomiska handtag och är perfekt

när barnet ska börja dricka med sugrör. Stör inte tändernas utveckling och är

framtagen i samråd med experter, vilket gör den till vår bästa sugrörsmugg.

Stör inte tändernas utveckling*

Philips Avent-muggar följer barnets utveckling

Hälsosam utveckling av tänderna

Liten med handtag – perfekt med sugrör

Ergonomiska handtag och mjukt sugrör – perfekt för små barn

Den nedre delen av sugröret är böjt för att den sista droppen ska drickas upp

Spillfri ventil som förhindrar läckage

Inbyggd spillfri ventil och uppfällbart lock förhindrar spill

Ytterligare fördelar

Få delar – enkel att montera och rengöra (tål maskindisk)

Kompatibel med Philips Avent-flaskor och -muggar



Sugrörsmuggar SCF796/01

Funktioner Specifikationer

Hälsosam utveckling

Att lära sig att dricka själv är ett viktigt steg i

barnets utveckling. Vi stöder barns resa mot

självständigt drickande, vilket möjliggör en

enkel övergång från amning eller flaskmatning

till en öppen mugg. Vi har utvecklat våra olika

lösningar i samråd med sjukvårdspersonal.

Våra nappar, mjuka och hårda pipar, sugrör och

360-gradiga kanter följer barnets utveckling

och stimulerar nyvunna motoriska färdigheter

och drickfärdigheter. Våra förstklassiga

lösningar utvecklas med bekvämlighet och

hygien i åtanke.

Perfekt med sugrör

Muggens inbyggda handtag är ergonomiskt

utformade, vilket gör det lätt för små händer att

hålla i muggen. Det mjuka, flexibla sugröret är

skonsamt mot tandköttet och muggens lilla

storlek är perfekt när barnet ska dricka med

sugrör för första gången.

Böjt sugrör så det är lätt att dricka

Den nedre delen av sugröret är böjt så att

sugröret enkelt når vätskan. Därför kan barnet

dricka i en naturlig ställning.

Spillfri ventil och uppfällbart lock

Sugröret har en inbyggd spillfri ventil för att

förhindra spill. Det uppfällbara locket skyddar

sugröret och förhindrar läckage.

Lätt att rengöra och montera

Sugrörsmuggen Avent Bendy från Philips är lätt

att montera och ta isär. Alla delar tål

maskindisk, för din bekvämlighet.

Philips Avent-kompatibilitet

Alla Philips AVENT-flaskor och -muggar är

kompatibla, exklusive glasflaskorna och

muggarna för större barn. Du kan blanda och

matcha för att skapa den perfekta muggen, så

att den passar ditt barns individuella

utvecklingsbehov.

Hälsosam utveckling av tänderna

Sugrörsmuggen Avent Bendy från Philips stör

inte tändernas utveckling och tränar

munmusklerna så att de blir starka. *Utvecklad

av experter för att göra den till vår bästa

sugrörsmugg.*

Vad medföljer?

Mugg: 1

Uppfällbart lock: 1

Sugrör: 1

Utvecklingsstadier

Utvecklingsstadie: 9 m+

Muggens storlek

200 ml

Ursprungsland

Indonesien

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

* 90 % av 200 tillfrågade barntandläkare i USA anser att

designen hos vår sugrörsmugg underlättar en

hälsosam tandutveckling. 89 % anser att munmusklerna

tränas när man dricker med sugrör vilket gör munnen

stark (oberoende onlineforskning, USA, april 2016).

Utvecklad i samarbete med talpedagoger, tandläkare,

ergonomer och barnmorskor.
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