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Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*
Szivárgás elleni szelep a kiömlések elkerülése érdekében

A fogfejlődést elősegítő, formázott kialakítású Philips Avent Bendy szívószálas

pohár ideális választás a növekedésben lévő, aktív tipegők számára. Ez a

szakértők segítségével kifejlesztett pohár a legjobb szívószálas termékünk.*

Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*

Philips Avent poharaink követik gyermeke fejlődését

Egészséges fogfejlődés

Kis méret és markolatok – Ideális az első szívószálas kortyokhoz

Ergonomikus markolat és puha szívószál – ideális a kisgyermekek számára

A szívószál alsó része hajlított, hogy az utolsó cseppet is könnyű legyen meginni

Szivárgás elleni szelep a kiömlések elkerülése érdekében

Beépített szivárgás elleni szelep és rápattintható védőkupak a kiömlések elkerülése

érdekében

További előnyök

Kevés elemből áll – egyszerű összeszerelni és tisztítani (mosogatógépben tisztítható)

Kompatibilis a Philips Avent cumisüvegekkel és kupakokkal



Bendy Szívószálas itató pohár SCF796/02

Fénypontok

Egészséges fejlődés

Az önálló ivás elsajátítása mérföldkő a

gyermekek fejlődésében. Elősegítjük a könnyű

áttérést a szoptatásról és cumisüveg-

használatról a nyitott pohár használatára, így

támogatva a gyermekeket az önálló ivás felé

vezető úton. Egészségügyi szakértők

tanácsaira alapozva cumifejeink, puha és

kemény itatófejeink, szívószálaink és 360°-os

ivóperemeink kialakítása követi gyermeke

fejlődését, és stimulálja újonnan szerzett ivási

és motorikus készségeit. Prémium minőségű

megoldásaink tervezésekor a kényelem és a

higiénia volt a fő szempont.

Ideális az első szívószálas kortyokhoz

A pohár beépített markolatai ergonomikus

kialakításúak, így a kis kezek könnyedén meg

tudják fogni a poharat. A puha és rugalmas

szívószál kíméletes a fogínyhez, a pohár

könnyű súlya és kis mérete pedig tökéletes

választás az első szívószálas kortyokhoz.

Hajlított szívószál a könnyű ivásért

A szívószál alsó része hajlított, hogy

könnyedén elérje vele a folyadék végét is, és

természetes ivópózban ihassa meg az utolsó

cseppet is.

Szivárgás elleni szelep és rápattintható

védőkupak

A szívószál beépített szivárgás elleni szeleppel

akadályozza meg a véletlen kiömléseket. A

rápattintható védőkupak pedig óvja a

szívószálat és megakadályozza a menet

közbeni szivárgást.

Könnyen tisztítható és összeállítható

A Philips Avent Bendy szívószálas pohár

egyszerűen össze- és szétszerelhető. Minden

alkatrész kényelmesen, mosogatógépben

tisztítható.

Kompatibilis a Philips Avent termékcsaláddal

Az összes Philips Avent cumisüveggel és

pohárral kompatibilis, kivéve az üvegből

készült cumisüvegeket és az Első Ivópoharakat.

Ez azt jelenti, hogy az elemeket cserélgetve

tökéletes poharat készíthet, amely teljesen

megfelel gyermeke egyéni fejlődési

igényeinek.

Egészséges fogfejlődés

A Philips Avent Bendy szívószálas pohár

hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*

és edzi a száj izmait.* A lehető legjobb

szívószálas itatópohár szakértők által

fejlesztve.*

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

A következőt tartalmazza:

Varázsitató: 1

Rápattintható védőkupak: 1

Szívószálas: 1

Fejlődési szakaszok

Fejlődési szakasz: 9 hó+

A pohár mérete

200 ml

Származási hely

Indonézia

 

* 200 megkérdezett, egyesült államokbeli

gyermekfogorvos 90%-a egyetért abban, hogy a

szívószálas pohár kialakítása egészséges fejlődést tesz

lehetővé. 89%-uk egyetért abban, hogy a szívószállal

ivás edzi a száj izmait (független online felmérés, USA,

2016. április). Logopédusok, fogorvosok, ergonómusok

és szülészasszisztensek segítségével fejlesztve.
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