
 

Căni cu paie
 

Cană cu pai flexibil

300 ml/10 oz

Peste 12 luni

Pachet de 1

 

SCF798/01

Permite dezvoltarea orală sănătoasă*
Design cu supapă etanşă pentru a preveni scurgerile

Cana cu pai flexibil Philips Avent cu formă curbată este alegerea ideală pentru

copiii activi în creştere şi permite dezvoltarea orală sănătoasă.* Dezvoltată în

colaborare cu experţi pentru a crea cea mai bună cană cu pai a noastră.*

Permite dezvoltarea orală sănătoasă*

Cănile Philips Avent se adaptează etapei de dezvoltare a copilului

Dezvoltare orală sănătoasă

Ideal pentru copii mici activi

Formă curbată şi textură anti-alunecare pentru prindere uşoară

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

Design cu supapă etanşă pentru a preveni scurgerile

Designul cu supapă etanşă integrată şi capacul rotativ previn scurgerile

Beneficii suplimentare

Puţine componente - uşor de asamblat şi curăţat (poate fi spălată în maşina de

spălat vase)

Compatibilă cu biberoanele şi cănile Philips Avent



Căni cu paie SCF798/01

Repere

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.

Ideal pentru copii mici activi

Cana de 10 oz are dimensiunea perfectă pentru

a menţine copilul hidratat pe tot parcursul zilei

şi în timpul perioadelor active.

Designul cu capac rotativ păstrează paiul curat

atunci când copilul este afară. Forma curbată a

cănii şi textura anti-alunecare permit

mânuţelor mici să ţină şi să prindă uşor cana,

aşa încât copilul să dezvolte cu încredere

abilităţi de băut independent.

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 şi capac rotativ

Paiul are o supapă etanşă integrată pentru a

preveni scurgerile. Capacul rotativ protejează

paiul şi previne scurgerile în mişcare.

Uşor de curăţat şi asamblat

Cana cu pai flexibil Philips Avent poate fi

asamblată şi dezasamblată uşor. Pentru

confortul tău, toate componentele pot fi spălate

în maşina de spălat vase.

Compatibilitate cu gama Philips Avent

Toate biberoanele şi cănile Philips Avent sunt

compatibile, mai puţin biberoanele din sticlă şi

cănile „Sunt mare”. Poţi combina şi potrivi

aşadar piesele pentru a crea cana perfectă,

care să se potrivească nevoilor individuale de

dezvoltare ale copilului tău.

Dezvoltare orală sănătoasă

Cana cu pai flexibil Philips Avent permite

dezvoltarea orală sănătoasă şi dezvoltă

muşchii bucali, întărind muşcătura.* Dezvoltată

în colaborare cu experţi pentru a crea cea mai

bună cană cu pai a noastră.*

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Include

Cană: 1

Capac rotativ: 1

Pai: 1

Etape de dezvoltare

Etapă de dezvoltare: Peste 12 luni

Dimensiunea cănii

10 oz/300 ml

Ţara de origine

Indonezia

 

* 90% din 200 de stomatologi pediatri americani

chestionaţi sunt de acord că designul cănii noastre cu

pai permite dezvoltarea orală sănătoasă. 89% sunt de

acord că băutul cu paiul exersează muşchii bucali,

întărind muşcătura (cercetare onl. ind., SUA, apr. 2016).

Dezvoltată în colaborare cu logopezi pediatri,

stomatologi, specialişti în ergonomie şi moaşe.
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