
 

Copo com bico macio e
resistente a mordidas

-

 
Copo com bico My Grippy

300ml/10oz

Para 9 meses ou mais

Embalagem com 1 unidade

 

SCF802/01

À prova de vazamento para beber sem bagunça
Bico resistente a mordidas para dentes em desenvolvimento

O copo com bico Philips Avent My Grippy tem uma válvula exclusiva, é à prova de

vazamento e é recomendado pelas mamães! Ele tem uma textura antideslizante e

formato anatômico para mãos pequenas, ajudando as crianças a desenvolver

com confiança habilidades para beber de maneira independente.

À prova de vazamentos, recomendado pelas mamães*

Válvula avançada à prova de vazamento

Bico resistente a mordidas

Bico resistente a mordidas para dentes em desenvolvimento

Fácil de segurar

Formato anatômico e textura antideslizante

Outros benefícios

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

Livre de BPA (0% de BPA)

Compatível com mamadeiras e copos Philips Avent

Os copos Philips Avent seguem o desenvolvimento das crianças
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Destaques

À prova de vazamentos, recomendado pelas

mamães*

Não há nada como uma boa aventura.

Pergunte às crianças. E, não importa onde

você estiver, com este copo à prova de

vazamentos, as crianças conseguem beber

sem fazer bagunça. Por causa da válvula

exclusiva, o líquido flui somente quando a

criança começa a beber. Por isso, não se

preocupe com bebidas derramadas nem copos

virando. E não acredite só na nossa palavra:

91% das mães concordam que este copo é à

prova de vazamentos*

Bico macio e resistente a mordidas

Quando o assunto é beber de maneira fácil e

confortável, as crianças precisam de um bico

que seja suave para as gengivas, mas que

aguente os dentes em desenvolvimento. O

copo com bico My Grippy oferece ambos,

graças ao bico macio resistente a mordidas.

Fácil de segurar

A criança se tornará mais confiante e

independente ao beber rapidamente, graças

ao design fácil de segurar. Com o formato

anatômico e a textura antideslizante, o copo é

ideal para mãos pequenas.

Poucas peças: fácil de limpar

O copo com bico Philips Avent My Grippy tem

poucas peças, facilitando a montagem. Ele

vem com uma tampa higiênica que mantém o

bico limpo, e todas as peças podem ir na lava-

louças.

Livre de BPA (0% de BPA)

Como todos os nossos copos para crianças,

este copo com bico é livre de BPA/0% de BPA.

Compatibilidade com Philips Avent

Todas as mamadeiras e copos Philips Avent

são compatíveis, excluindo as mamadeiras de

vidro e os copos Grown-up/My First Big Kid.

Assim, você pode misturar e combinar o copo

ideal às necessidades de desenvolvimento

individual das crianças.

Desenvolvimento saudável

Aprender a beber de forma independente é

uma etapa importante no desenvolvimento de

uma criança. Buscamos tornar a transição da

mamadeira para o copo o mais fácil e

confortável possível. Contamos com a

colaboração de profissionais da saúde para

assegurar que toda mamadeira e todo copo

que criamos estimulem e deem suporte às

habilidades motoras e de beber nesta fase de

desenvolvimento. Se o seu filho usa um bico

macio ou rígido, um canudo ou um copo com

borda 360º, fique tranquila, porque pensamos

no desenvolvimento das crianças ao criá-lo.

Todas as nossas soluções para beber são de

qualidade premium e, é claro, livre de BPA/0%

de BPA.
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Especificações

O que está incluído

Copo: 1

Cores: Vermelho/azul

Tampa higiênica encaixável: 1 pcs

Fases do desenvolvimento

Fase do desenvolvimento: Para 9 meses ou

mais

País de origem

Indonésio

Tamanho do copo

300 ml

Recursos

Não contém bisfenol A

Próprio para lava-louças

Peças de substituição

Peças de substituição: SCF252/05

 

* Testes independentes de produtos pelo consumidor no
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