
 

Copos com canudo

 
Copo com canudo Bendy

300ml/10oz

Para 12 meses ou mais

Embalagem com 1 unidade

 

SCF798/02

Permite desenvolvimento oral saudável*
Projeto de válvula antivazamento para evitar derramamentos

O copo com canudo Philips Avent Bendy com formato anatômico é a escolha

ideal para crianças ativas e em fase de crescimento e permite um

desenvolvimento oral saudável. Desenvolvido com especialistas para torná-lo o

nosso melhor copo com canudo.*

Permite desenvolvimento oral saudável*

Os copos Philips Avent seguem o desenvolvimento das crianças

Desenvolvimento oral saudável

Ideal para crianças ativas

Formato anatômico e textura antideslizante para ser mais fácil de segurar

O canudo menor está dobrado para ajudar a criança a tomar até o último gole

Projeto de válvula antivazamento para evitar derramamentos

A válvula antivazamento integrada e o design flip top evita derramamentos

Vantagens adicionais

Poucas peças: fácil de montar e limpar (podem ir à lava-louças)

Compatível com mamadeiras e copos Philips Avent
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Destaques

Desenvolvimento saudável

Aprender a beber de forma independente é um

passo fundamental no desenvolvimento de

uma criança. Ajudamos as crianças a beber de

forma independente, facilitando a transição da

amamentação ou mamadeira para o copo sem

tapa. Por aprendermos com profissionais da

saúde, nossas diferentes soluções com bicos

macios e duros, canudos e bordas de bebidas

a 360° acompanham o desenvolvimento das

crianças e estimulam as habilidades motoras e

de beber recém-adquiridas. Nossas soluções

de qualidade premium foram desenvolvidas

com a conveniência e a higiene em mente.

Ideal para crianças ativas

O copo de 10 oz é o tamanho perfeito para

manter as crianças hidratadas durante todo o

dia e durante os tempos de atividade. O

design flip top mantém o canudo limpo nas

atividades ao ar livre. O formato anatômico do

copo e a textura antideslizante facilitam a

pegada pelas mãos pequenas das crianças,

permitindo que elas desenvolvam habilidades

de consumo independentes com confiança.

Canudo dobrado para beber com facilidade

A parte inferior do canudo é dobrada para que

o canudo chegue facilmente até o líquido para

a criança conseguir beber em uma posição

natural.

Válvula antivazamento e design flip top

O canudo tem uma válvula antivazamento

integrada para evitar derramamentos. O design

flip top protege o canudo e evita vazamento

em qualquer lugar.

Fácil de limpar e montar

O copo com canudo Philips Avent Bendy pode

ser montado e desmontado facilmente. Todas

as peças podem ir à lava-louças para sua

conveniência.

Compatibilidade com Philips Avent

Todas as mamadeiras e copos Philips Avent

são compatíveis, excluindo as mamadeiras de

vidro e os copos Grown-up. Assim, você pode

misturar e combinar o copo ideal às

necessidades de desenvolvimento individual

das crianças.

Desenvolvimento oral saudável

O copo com canudo Philips Avent Bendy

auxilia no desenvolvimento oral saudável e

exercita os músculos da boca.* Desenvolvido

com especialistas para torná-lo o nosso

melhor copo com canudo.*

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

O que está incluído

Copo: 1

Design flip top: 1

Canudo: 1

Fases do desenvolvimento

Fase do desenvolvimento: Para 12 meses ou

mais

Tamanho do copo

300 ml

País de origem

Indonésio

 

* 90% dos 200 dentistas pediátricos entrevistados nos

EUA concordam que o design do nosso copo com

canudo permite um desenvolvimento oral saudável.

89% concordam que beber com canudo exercita a

musculatura bucal (pesquisa exclusivamente do setor,

EUA, abril de 2016). Desenvolvido com pediatras da

fala, dentistas, ergonomistas e parteiras.
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