
Kubki ze słomką

 
Zestaw wymiennych słomek

2 sztuki w opakowaniu

 
SCF797/00

Łatwa wymiana słomek
Utrzymaj kubek ze słomką w idealnym stanie!

Zestaw wymiennych słomek Philips Avent Bendy obejmuje 2 sztuki. Przyda się, aby wymienić zgubioną słomkę

lub utrzymać czystość i higienę kubka. Można z nich korzystać w dowolnym momencie!

Utrzymanie słomki w czystości

Łatwa wymiana słomki pozwala na utrzymanie jej w czystości

Przeznaczone do wszystkich kubków z wygiętą słomką

Giętka słomka i zawór antyprzeciekowy

Dolna część słomki jest wygięta, aby ułatwić picie aż do ostatniego łyku

Miękka silikonowa słomka z wbudowanym zaworem antyprzeciekowym

Delikatność dla dziąseł

Miękka, silikonowa słomka jest delikatna dla dziąseł

Dodatkowe zalety

Pasuje do wszystkich kubków Philips Avent Bendy

Możliwość mycia w zmywarce

Kubki Philips Avent podążają za rozwojem Twojego dziecka



Kubki ze słomką SCF797/00

Zalety Dane techniczne

Utrzymanie słomki w czystości

Łatwa wymiana słomki pozwala na utrzymanie

jej w czystości

Łatwa wymiana słomki

Kubki z wygiętą słomką 300 ml — skorzystaj

ze słomki z opakowania. Kubki z wygiętą

słomką 200 ml — użyj nożyczek, aby skrócić

słomkę o 3 cm. Aby w łatwy sposób zmierzyć

słomkę, sprawdź miarkę znajdującą się z boku

opakowania.

Wygięta słomka ułatwia picie

Dolna część słomki jest wygięta, aby słomka

łatwo dosięgała płynu, co pozwala pić w

naturalnej pozycji.

Zawór antyprzeciekowy

Miękka, silikonowa słomka jest wyposażona

we wbudowany zawór antyprzeciekowy, który

zapobiega rozlewaniu.

Miękka, silikonowa słomka

Miękka, silikonowa słomka jest delikatna dla

dziąseł

Zgodność

Pasuje do wszystkich kubków Philips Avent

Bendy

Możliwość mycia w zmywarce

Wymienną słomkę można myć w zmywarce

Zdrowy rozwój

Nauka samodzielnego picia jest kluczowym

etapem rozwoju dziecka. Wspieramy ten

proces, umożliwiając łatwe przejście z

karmienia piersią lub butelką na otwarty kubek.

Ucząc się od lekarzy, proponujemy różne

rozwiązania ze smoczkami, miękkimi i

twardymi ustnikami, słomkami i krawędziami

360°, które podążają za rozwojem Twojego

dziecka oraz stymulują nowo nabyte

umiejętności picia i zdolności motoryczne.

Nasze najwyższej jakości rozwiązania są

tworzone z myślą o wygodzie i higienie.

Zawartość zestawu

Dwie wymienne słomki: pasujące do kubków

o pojemności 200 ml i 300 ml

Kraj pochodzenia

Indonezja

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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