
 

Krūzītes ar salmiņu

 
Bendy krūzīte ar salmiņu

300 ml

12 m+

Komplektā 1 uzgalis

 

SCF798/01

Veicina veselīgu mutes attīstību*
Pret noplūdi drošs noslēga dizains, kas novērš izšļakstīšanos

Philips Avent Bendy konturētas formas krūzīte ar salmiņu ir ideāli piemērota

augošiem, aktīviem bērniem un veicina veselīgu mutes attīstību. Izstrādāta

sadarbībā ar ekspertiem, lai tā būtu labākā iespējamā bērnu krūzīte ar salmiņu.*

Veicina veselīgu mutes attīstību*

Philips Avent krūzītes visiem jūsu bērna attīstības posmiem

Veselīga mutes attīstība

Ideāls aktīviem bērniem

Konturēta forma un neslīdoša tekstūra, kas nodrošina vieglu satveršanu

Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, lai atvieglotu dzeršanu līdz pat pēdējam malkam

Pret noplūdi drošs noslēga dizains, kas novērš izšļakstīšanos

Iestrādāts pret noplūdi drošs noslēga dizains un atverams vāciņš, kas novērš

izšļakstīšanos

Papildu ieguvumi

Maz sastāvdaļu — viegli saliekama un tīrāma (piemērota mazgāšanai trauku

mazgāšanas mašīnā)

Saderīga ar Philips Avent pudelītēm un krūzītēm



Krūzītes ar salmiņu SCF798/01

Izceltie produkti

Veselīga attīstība

Mācīšanās dzert patstāvīgi ir nozīmīgs solis

bērna attīstībā. Mēs atbalstām bērnu centienus

apgūt prasmes padzerties patstāvīgi,

atvieglojot pāreju no krūts barošanas vai

pudelītes lietošanas uz atvērtas krūzītes

lietošanu. Mācoties no veselības aprūpes

speciālistiem, mūsu dažādie knupīšu

risinājumi, mīkstie un stingrie snīpji, salmiņi

un 360° apmalītes ļauj pielāgoties jūsu bērna

attīstībai un veicina viņa jauniegūtās

motoriskās un dzeršanas iemaņas. Mūsu

augstās kvalitātes risinājumi ir izstrādāti,

domājot par ērtību un higiēnu.

Ideāls aktīviem bērniem

Šīs 300 ml tilpuma krūzītes izmērs ir atbilstošs,

lai jūsu bērns uzņemtu nepieciešamo šķidruma

daudzumu dienas laikā un aktīvajos brīžos.

Atveramā vāciņa dizains uztur salmiņu tīru, kad

dodaties pastaigās. Pateicoties krūzītes

konturētajai formai un neslīdošajai tekstūrai,

bērna rociņām krūzīti ir viegli satvert un noturēt,

ļaujot mazajam pārliecināti attīstīt prasmes

patstāvīgi padzerties.

Izliekts salmiņš atvieglo dzeršanas procesu

Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, tādējādi salmiņš

viegli sasniedz šķidrumu un ir iespējams

padzerties dabīgā dzeršanai piemērotā pozā.

Pret noplūdi drošs noslēga dizains un

atverams vāciņš

Salmiņam ir iestrādāts pret noplūdi drošs

noslēga dizains, lai novērstu izšļakstīšanos.

Atveramais vāciņš aizsargā salmiņu un novērš

dzēriena noplūdi, esot ceļā.

Vienkārša tīrīšana un apkope

Philips Avent Bendy krūzīte ar salmiņu ir viegli

saliekama un izjaucama. Jūsu ērtībai visas

daļas ir iespējams mazgāt trauku mazgāšanas

mašīnā.

Philips Avent saderība

Visas Philips Avent pudelītes un krūzītes,

izņemot stikla pudelītes un pieaugušo krūzītes,

ir savstarpēji saderīgas. Tādēļ jūs varat tās

mainīt un kombinēt, lai izveidotu tādu krūzīti,

kas lieliski atbilstu jūsu bērna attīstības

vajadzībām.

Veselīga mutes attīstība

Philips Avent Bendy krūzīte ar salmiņu veicina

veselīgu mutes attīstību, kā arī vingrina mutes

muskuļus un veicina mutes stiprību.* Izstrādāta

sadarbībā ar ekspertiem, lai tā būtu labākā

iespējamā bērnu krūzīte ar salmiņu.*

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Kas ir iekļauts

Krūzīte: 1

Atverams vāciņš: 1

Salmiņš: 1

Attīstības posmi

Attīstības posms: 12 m+

Krūzītes izmērs

300 ml

Izcelsmes valsts

Indonēzija

 

* 90 % no 200 aptaujātajiem ASV bērnu zobārstiem

piekrīt, ka mūsu krūzīšu ar salmiņiem dizains veicina

veselīgu mutes attīstību. 89 % piekrīt, ka dzeršana ar

salmiņu vingrina mutes muskuļus, veicinot mutes

stiprību (neatkarīgs tiešsaistes pētījums, ASV,

2016. gada aprīlis). Izstrādāta sadarbībā ar bērnu

logopēdiem, zobārstiem, ergonomistiem un vecmātēm.
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