
Botol susu
 

Standar

4oz

Dot Aliran Lambat

 
SCF970/17

Dot lembut bertekstur mudah

menempel pada mulut bayi
Botol Standar/Essential Philips Avent membantu mempermudah pemberian susu botol bagi bayi Anda dan

Anda. Desain dot yang lembut bertekstur mempermudah mulut bayi untuk menempel.

Dot lembut bertekstur

Proses menyusui yang mudah dan nyaman

Sistem anti-kolik

Udara masuk ke dalam botol, bukan ke perut bayi

Pencegah bocor

Aman dan anti-bocor saat disimpan dan saat bepergian

Manfaat lainnya

Botol ini terbuat dari PP - bahan Bebas BPA

Mudah digenggam

Bentuk ergonomis



Botol susu SCF970/17

Kelebihan Utama Spesifikasi

BPA 0% (Bebas Bisfenol A)

Botol ini terbuat dari PP - bahan Bebas BPA

Proses menyusui yang mudah

Desain dot yang lembut bertekstur,

memudahkan mulut bayi melekat pada dot,

untuk menyusu dengan mudah dan nyaman.

Sistem anti-kolik

Katup anti-kolik akan bergerak lentur untuk

mengalirkan udara ke dalam botol, membantu

mencegah masuknya gas ke perut bayi.

Penyimpanan aman dan anti-bocor

Botol tidak akan bocor saat bayi menyusu dan

tutup dormal akan menyegel dot sehingga

aman dan bebas bocor saat disimpan dan saat

bepergian.

Bentuk ergonomis

Bentuk ergonomis botol menjadikannya

mudah digenggam oleh ibu dan bayi.

 

Item yang disertakan

Botol Susu Standar: 1 pcs

Dot aliran lambat ekstra lembut: 1 pcs

Bahan

Botol: Bebas BPA*, Polipropilena

Dot: Bebas BPA*, Silikon

Desain

Desain botol: Bentuk ergonomis, Leher

standar

Fungsi

Katup anti-kolik: Katup satu bagian

Mudah digunakan

Penggunaan botol: Perakitan mudah, Mudah

membersihkan, Mudah digenggam

Tahap perkembangan

Tahap: 0-6 Bulan

 

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan

emisi CO2. Bagaimana caranya? Produk-

produk ini menawarkan pemeliharaan

lingkungan yang signifikan dalam satu atau

beberapa Green Focal Area Philips - Efisiensi

energi, Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur

ulang dan pembuangan, serta Keandalan

seumur hidup.

* 0% BPA, mematuhi peraturan EU 10/2011
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