
 

Hrneček s tvrdou
hubičkou

 
Hrneček s hubičkou My Grippy

300 ml

od 18 měsíců

1 ks v balení

 

SCF804/03

Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
Hubička s mimořádnou ochranou proti rozkousání odolá

rostoucím zoubkům

Hrneček s hubičkou Philips Avent My Grippy je vybaven jedinečným ventilem, díky

kterému neteče! Maminky potvrzují. Tvar hrnečku je ideální pro malé ručičky a jeho

protiskluzová úprava pomůže batoleti nerušeně se učit samostatně pít.

Neteče, maminky potvrzují*

Pokročilý ventil – pití bez rozlévání

Hubička s mimořádnou ochranou proti rozkousání

Tvrdá tubička s mimořádnou ochranou proti rozkousání odolá rostoucím zoubkům

Snadné uchopení

Přizpůsobené tvarování a protiskluzový povrch

Další výhody

Málo součástí – snadné sestavení a čištění (vhodné do myčky na nádobí)

Bez BPA (0 % BPA)

Kompatibilní s lahvemi a hrnečky Philips Avent

Hrnečky Philips Avent odráží vývoj vašeho dítěte



Hrneček s tvrdou hubičkou SCF804/03

Přednosti

Neteče, maminky potvrzují*

Není nad správné dobrodružství. Jen se

zeptejte svého dítěte. A když je na cestách,

tento hrneček s ochranou proti rozlévání se

postará o bezproblémové pití. Jedinečný ventil

zajistí, že tekutina teče pouze, když dítě pije,

nemusíte se tedy bát, že se něco vylije nebo

že se hrneček převrátí. Nemusíte věřit jenom

nám – 82 % maminek potvrzuje, že se

z hrnečku nic nevylije.*

Hubička s mimořádnou ochranou proti

rozkousání

Hrneček s hubičkou My Grippy je odolný proti

rozkousání, proto z něj mohou snadno pít i

batolata.

Snadné uchopení

Vaše batole se rychle naučí s jistotou samo pít

díky designu tohoto hrnečku pro snadné držení.

Přizpůsobený tvar a protiskluzový povrch

umožňují snadné držení malými ručičkami.

Málo částí – snadné čištění

Hrneček s hubičkou Philips Avent My Grippy

má jen několik málo částí, proto jej velmi

snadno sestavíte. Dodává se s hygienickým

víčkem, které udržuje hubičku čistou. Pro vaše

pohodlí je možné všechny části umývat

v myčce.

Bez BPA (0 % BPA)

Stejně jako všechny naše hrnečky s držadly pro

batolata je i tento hrneček s držadly bez BPA /

obsahuje 0 % BPA.

Kompatibilní s výrobky Philips Avent

Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo

skleněných lahví a hrnků Grown-up/My First

Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete

vytvořit dokonalý hrneček, který se přizpůsobí

individuálním potřebám vašeho batolete.

Zdravý vývoj

Naučit se samostatně pít je důležitým krokem

ve vývoji dítěte. Snažíme se, aby přechod od

prsu nebo lahve k hrnečku s hubičkou byl co

nejjednodušší a nejpohodlnější. Vytvořili jsme

tým s profesionály v oblasti zdravotní péče,

abychom zajistili, že každá lahev a hrneček,

které vytvoříme, bude stimulovat a podporovat

jejich rostoucí motorické schopnosti a obratnost

při pití. Ať už tedy vaše dítě pije dudlíkem,

měkkou nebo tvrdou hubičkou, brčkem nebo

zvládá 360° obvod hrnečku, můžete mít jistotu,

že vše vznikalo s ohledem

na rozvoj vašeho dítěte. Všechna naše řešení

pro pití jsou také prvotřídní kvality a

samozřejmě bez BPA / obsahují 0 % BPA.



Hrneček s tvrdou hubičkou SCF804/03

Specifikace

Co je součástí

Hrneček: 1

Barvy: Zelená

Zaklapávací hygienická krytka: 1 ks

Velikost hrnečku

300 ml: Ano

Stupně vývoje

Stupeň vývoje: od 18 měsíců

Země původu

Indonésie: Ano

Funkce

Bez BPA: Ano

Vhodné do myčky: Ano

 

* Nezávislé testy domácího použití ve Velké Británii, září

2013
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