
 

Kubek z twardym
ustnikiem

 
Kubek My Grippy z ustnikiem

300 ml

18m+

1 sztuka w opakowaniu

 

SCF804/03

Szczelny kubek umożliwiający picie bez

rozlewania
Superodporny na gryzienie ustnik dla pierwszych ząbków

Kubek z ustnikiem Philips Avent My Grippy jest wyposażony w wyjątkowy zawór i

zapewnia szczelność — potwierdzają to mamy! Jego antypoślizgowa struktura i

wyprofilowany kształt dostosowany do małych rączek pomagają dzieciom w

nauce samodzielnego picia.

Szczelność potwierdzona przez mamy*

Zaawansowany zawór — picie bez rozlewania

Superodporny na gryzienie ustnik

Superodporny na gryzienie, twardy ustnik dla pierwszych ząbków

Wygodny uchwyt

Wyprofilowany kształt i antypoślizgowa struktura

Inne zalety

Mała liczba części — prosty montaż i czyszczenie (można myć w zmywarce)

Bez bisfenolu A (0% BPA)

Zgodność ze wszystkimi butelkami i kubkami Philips Avent

Kubki Philips Avent podążają za rozwojem Twojego dziecka



Kubek z twardym ustnikiem SCF804/03

Zalety

Szczelność potwierdzona przez mamy*

Nie ma nic lepszego od przygody. Zapytaj

swojego maluszka. Ten szczelny kubek z

ustnikiem umożliwia picie bez rozlewania

nawet w podróży. Wyjątkowy zawór sprawia, że

płyn wypływa tylko wówczas, gdy dziecko pije

z kubka, więc nie musisz martwić się

drobnymi wypadkami. Nie tylko my tak

twierdzimy — 82% mam potwierdza szczelność

tego kubka*

Superodporny na gryzienie ustnik

Ustnik My Grippy jest superodporny na

gryzienie, co ułatwia dzieciom picie z kubka

niekapka.

Wygodny uchwyt

Twoje dziecko szybko opanuje umiejętność

samodzielnego picia dzięki wygodnym

uchwytom tego kubka. Jego wyprofilowany

kształt i antypoślizgowa struktura ułatwiają

trzymanie w małych rączkach.

Mała liczba części — łatwe czyszczenie

Kubek z ustnikiem Philips Avent My Grippy

zawiera tylko kilka części, dzięki czemu jego

składanie jest wyjątkowo proste. Jest

wyposażony w higieniczną nasadkę, która

pomaga w utrzymaniu czystości ustnika, a

wszystkie jego elementy można myć w

zmywarce, co zapewnia wygodę użytkowania.

Bez bisfenolu A (0% BPA)

Podobnie jak wszystkie kubki niekapki dla

dzieci, ten kubek z ustnikiem nie zawiera

bisfenolu A.

Zgodność z serią Philips Avent

Wszystkie butelki i kubki Philips Avent są ze

sobą zgodne z wyjątkiem butelek ze szkła i

kubków do nauki samodzielnego picia.

Dobieraj i łącz różne elementy, aby stworzyć

kubek idealnie dopasowany do

indywidualnych potrzeb rozwijającego się

dziecka.

Zdrowy rozwój

Nauka samodzielnego picia stanowi istotny

etap w rozwoju dziecka. Staramy się ułatwić

przejście od karmienia piersią lub butelką do

picia z kubka z ustnikiem. Podjęliśmy

współpracę ze specjalistami w celu

zapewnienia, że wszystkie opracowywane

przez nas butelki i kubki będą stymulowały

rozwój umiejętności motorycznych i zdolność

do samodzielnego picia. Niezależnie od tego,

czy Twój maluch korzysta ze smoczka,

miękkiego lub twardego ustnika, słomki bądź

brzegu kubka, zapewniamy, że stworzyliśmy

nasze produkty z myślą o jego rozwoju.

Wszystkie nasze rozwiązania do nauki

samodzielnego picia charakteryzują się

wysoką jakością i nie zawierają bisfenolu A.



Kubek z twardym ustnikiem SCF804/03

Dane techniczne

Zawartość zestawu

Kubek: 1

Kolory: Zielona

Higieniczna nasadka na zatrzask: 1 szt.

Pojemność kubka

300 ml

Etapy rozwoju

Etap rozwoju: 18m+

Kraj pochodzenia

Indonezja

Właściwości

Bez bisfenolu A

Możliwość mycia w zmywarce

 

* Niezależne testy rynkowe przeprowadzone w Wielkiej

Brytanii we wrześniu 2013 r.
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