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Înlocuieşte uşor paiul atunci când e nevoie
Menţine cana cu pai în stare perfectă!

Setul de paie flexibile de schimb Philips Avent include 2 paie. Este ideal pentru înlocuirea unei componente

pierdute sau pentru înlocuirea paiului, aşa încât cana să rămână curată şi igienică şi să poată fi utilizată oricând!

Menţine paiul igienic

Înlocuieşte uşor paiul pentru a-l menţine igienic

Potrivit pentru toate cănile cu pai flexibil

Pai îndoit şi supapă etanşă

Partea de jos a paiului este îndoită pentru a bea uşor, până la ultima înghiţitură

Pai moale din silicon cu supapă etanşă integrată

Delicat cu gingiile

Paiul moale din silicon este delicat cu gingiile

Beneficii suplimentare

Este compatibil cu toate cănile cu pai flexibil Philips Avent

Lavabil în maşina de spălat vase

Cănile Philips Avent se adaptează etapei de dezvoltare a copilului
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Repere Specificaţii

Menţine paiul igienic

Înlocuieşte uşor paiul pentru a-l menţine

igienic

Înlocuieşte uşor paiul

Foloseşte setul pentru cănile cu pai flexibil de

10 oz. Pentru cănile cu pai de 7 oz, scurtează

paiul cu 3 cm folosind o foarfecă. Pentru

măsurare uşoară, verifică partea laterală a

ambalajului.

Pai îndoit pentru a bea mai uşor

Partea de jos a paiului este îndoită, astfel încât

paiul să ajungă uşor în lichid şi copilul să

poată bea stând într-o poziţie naturală.

Supapă etanşă

Paiul moale din silicon este conceput cu o

supapă etanşă integrată pentru a preveni

murdărirea.

Pai moale din silicon

Paiul moale din silicon este delicat cu gingiile

Compatibilitate

Este compatibil cu toate cănile cu pai flexibil

Philips Avent

Lavabil în maşina de spălat vase

Paiul de schimb se poate spăla în maşina de

spălat vase pentru confort.

Dezvoltare sănătoasă

A învăţa să bea independent este o etapă

esenţială în dezvoltarea copilului. Sprijinim

procesul de trecere la etapa de băut

independent, ajutând copiii să facă uşor

tranziţia de la hrănirea la sân sau cu biberonul

la băutul dintr-o cană pentru adulţi. Bazându-

se pe sfaturile cadrelor medicale, soluţiile

noastre cu tetină de biberon, tetină de formare

moale sau dură, pai şi fără tetină se adaptează

etapei de dezvoltare a copilului şi îi stimulează

abilităţile motorii şi de băut nou

dobândite. Soluţiile noastre de cea mai bună

calitate sunt dezvoltate pentru a fi igienice şi

comode.

Include

Două paie de schimb: potrivite pentru căni de

7 oz şi 10 oz

Ţara de origine

Indonezia

 

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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