
 

Kopper med sugerør

 
Bendy-kopp med sugerør

300 ml

12m+

Enkeltpakning

 

SCF798/02

Bidrar til sunn tannutvikling*
Med ventil som forhindrer søl

Philips Avent Bendy-koppen med sugerør og konturform er det ideelle valget for

aktive barn som er i utvikling, og bidrar til en sunn tannutvikling. Den er utviklet i

samarbeid med eksperter for å lage den aller beste koppen med sugerør.*

Bidrar til sunn tannutvikling*

Philips Avent-koppene følger barnets utvikling

Sunn tannutvikling

Ideell for aktive smårollinger

Konturform og sklisikker struktur gjør den enkel å holde i

Det nedre sugerøret er bøyd for enkel drikking til siste slurk

Med ventil som forhindrer søl

Integrert ventil og flipptopp forhindrer søl

Ekstra fordeler

Består av få deler - enkel å sette sammen og rengjøre (kan vaskes i

oppvaskmaskinen)

Kompatibel med flasker og kopper fra Philips Avent



Kopper med sugerør SCF798/02

Høydepunkter Spesifikasjoner

Sunn utvikling

Å lære seg å drikke selv er et viktig trinn i et

barns utvikling. Vi støtter barnets reise mot

selvstendig drikking og gjør overgangen fra

bryst eller flaske til en åpen kopp enkel. Vi har

tatt lærdom fra helsepersonell, og de

forskjellige løsningene våre med smokker,

myke og harde tuter, sugerør og helt runde

kanter følger barnets utvikling og stimulerer

motorikk og drikkeferdigheter. De gode

løsningene våre er utviklet med tanke på

brukervennlighet og hygiene.

Ideell for aktive smårollinger

Koppen på 300 ml er den perfekte størrelsen

for å holde aktive barn hydrert gjennom dagen.

Koppen har en flipptopp som holder sugerøret

rent når du er ute på farten. Koppens

konturform og den sklisikre strukturen gjør den

enkel å holde i for små barnehender, noe som

gjør at den lille trygt kan utvikle sine

drikkeferdigheter.

Bøyd sugerør for enkel drikking

Den nedre delen av sugerøret er bøyd slik at

sugerøret enkelt når væsken. Dette gjør at

barnet kan drikke på en naturlig måte.

Med flipptopp og ventil som forhindrer søl

Sugerøret har en integrert ventil som forhindrer

søl. Flipptoppen beskytter sugerøret og

forhindrer lekkasje når du er på farten.

Enkel å rengjøre og sette sammen

Philips Avent Bendy-koppen med sugerør kan

enkelt settes sammen og demonteres. Alle

delene kan trygt vaskes i oppvaskmaskinen for

å gjøre det enda enklere.

Philips Avent-kompatibilitet

Alle flasker og kopper fra Philips Avent er

kompatible, med unntak av glassflaskene og

voksenkoppene. Det gjør at du kan sette dem

sammen på ulike måter, slik at du får en kopp

som passer perfekt til barnets individuelle

utviklingsbehov.

Sunn tannutvikling

Philips Avent Bendy-koppen med sugerør

bidrar til en sunn tannutvikling og bygger opp

styrke i tennene ved å tøye

kjevemuskulaturen.* Den er utviklet i

samarbeid med eksperter for å lage den aller

beste koppen med sugerør.*

Følgende er inkludert:

Kopp: 1

Flipptopp: 1

Sugerør: 1

Utviklingstrinn

Utviklingstrinn: 12m+

Størrelse på kopp

300 ml

Opprinnelsesland

Indonesia

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering

og kassering og livstidspålitelighet.

* 90 % av 200 amerikanske tannleger er enige i at

utformingen til Avent-koppen med sugerør bidrar til en

sunn tannutvikling. 89 % er enige i at det å drikke med

sugerør bygger opp styrke i tennene ved at

kjevemuskulaturen tøyes (uavhengig undersøkelse på

Internett, USA i april 2016). Utviklet i samarbeid med

logopeder, tannleger, ergonomer og jordmødre.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2020‑10‑06

Versjon: 11.0.1

12 NC: 8840 798 02010

EAN: 08 71010 37819 81

www.philips.com

http://www.philips.com/

