
 

Pipetli Bardaklar

 
Bendy pipetli bardak

200 ml/7 oz

9 ay+

Tekli paket

 

SCF796/02

Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*
Dökülmelere karşı sızdırmaz tasarım

Kavisli tasarıma sahip Philips Avent Bendy pipetli bardak, büyüyen ve hareketli

bebekler için idealdir ve sağlıklı ağız gelişimine olanak tanır. En iyi pipetli bardağı

üretmek amacıyla uzmanlarla birlikte geliştirilmiştir.*

Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*

Philips Avent bardaklar çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur

Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi

Küçük boyutlu ve tutacaklı. İlk pipet kullanımı için idealdir

Küçük bebekler için ideal ergonomik tutma yeri ve yumuşak pipet

Alttaki pipet, son yuduma kadar kolay içim için eğimlidir

Dökülmelere karşı sızdırmaz tasarım

Entegre sızdırmaz valf ve kaldırılarak açılan kapak tasarımı dökülmeyi önler

Ek avantajlar

Az parçalıdır, takılması ve temizlenmesi kolaydır (bulaşık makinesinde yıkanabilir)

Philips Avent biberonlar ve bardaklarla uyumludur



Pipetli Bardaklar SCF796/02

Özellikler Teknik Özellikler

Sağlıklı gelişim

Bağımsız içmeyi öğrenmek, bir çocuğun

gelişiminde önemli bir adımdır. Çocukların

memeden veya biberondan, bardakta içmeye

kolayca geçmelerine yardımcı olarak kendi

başlarına içme yolculuklarında onları

destekliyoruz. Sağlık uzmanlarından

edindiğimiz bilgilerle geliştirilen emzikli,

yumuşak ve sert bardak uçlu, pipetli ve 360°

bardak ağızlı farklı çözümlerimiz, çocuğunuzun

gelişimine ayak uydurur ve yeni edindiği motor

ve içme becerilerini uyarır. Kaliteli

çözümlerimiz, rahatlık ve hijyen düşünülerek

geliştirilmiştir.

İlk pipet kullanımı için idealdir

Bardağın entegre tutma yerleri, ergonomik

tasarımıyla minik ellerin bardağı tutmasını

kolaylaştırır. Yumuşak ve esnek pipet diş

etlerine zarar vermez, bardağın hafif ve küçük

boyutu ise ilk pipet kullanımı için idealdir.

Kolay içim için eğimli pipet

Pipetin sıvıya kolayca ulaşmasını sağlayan

eğimli alt kısmı, doğal içme pozisyonunda

içmenize olanak tanır.

Sızdırmaz valf ve kaldırılarak açılan kapak

Pipet, dökülmeyi önlemek için entegre bir

sızdırmaz valfe sahiptir. Kaldırılarak açılan

kapak, pipeti korur ve hareket halindeyken

sızıntıyı önler.

Temizlemesi ve takması kolaydır

Philips Avent Bendy pipetli bardak kolayca

takılıp çıkarılabilir. Tüm parçalar rahatlığınız

için bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Philips Avent uyumluluğu

Cam biberonlar ve Alıştırma bardakları hariç

tüm Philips Avent biberonlar ve bardaklar

uyumludur. Böylece bebeğinizin özel gelişim

ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı

oluşturmak için ürünleri birbiriyle

eşleştirebilirsiniz.

Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi

Philips Avent Bendy, sağlıklı diş ve diş eti

gelişimine olanak tanır ve ağız kaslarını

çalıştırarak ağzın güçlenmesini sağlar.* En iyi

pipetli bardağı üretmek amacıyla uzmanlarla

birlikte geliştirilmiştir.*

Paket içeriği

Bardak: 1

Kaldırılarak açılan kapak: 1

Pipet: 1

Gelişim aşamaları

Gelişim aşaması: 9 ay+

Bardağın boyutu

200 ml/7 oz

Menşei

Endonezya

 

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.

* Ankete katılan ABD'li 200 çocuk diş hekiminin %90'ı,

pipetli bardağımızın tasarımının sağlıklı ağız gelişimi

sağladığını onaylıyor. %89'u ise pipetle içmenin ağız

kaslarını çalıştırarak ağzın güçlenmesini sağladığını

onaylıyor (bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan

2016). Konuşma uzmanları, diş hekimleri, ergonomi

uzmanları ve ebelerle birlikte geliştirildi.
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