
 

Natural tanulóüveg

 
Natural

150 ml

Közepes átfolyású etetőcumi

4 hó. után

 

SCF262/06

Könnyítse meg kisbabájának az áttérést

a pohárból történő ivásra!

Az új Natural tanulóüveg használatával a kisbaba könnyen áttér a cumisüvegről

első pohara használatára. A puha tapintású fogantyú segítségével a kicsi önállóan

foghatja az üveget, miközben megszokott cumijából iszik.

Ideális első választás az itatópoharakhoz

Puha fogású tanulómarkolatok a kicsi kezeknek

Hasfájást csökkentő szelep a hasfájás és a teltségérzet csökkentésére

Kényelmes Önnek és gyermekének

Minden része mosogatógépben mosogatható

Egyéb előnyök

Kompatibilis a Philips Avent cumisüvegekkel és kupakokkal

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

A cumisüveg BPA-mentes*



Natural tanulóüveg SCF262/06

Fénypontok Műszaki adatok

Ergonomikus tanulómarkolatok

A tanulómarkolatokkal a kisgyermekek is meg

tudják fogni a poharat, és önállóan tudnak inni.

A markolatok formája a kis kezekhez van

igazítva, ráadásul a gumírozásnak

köszönhetően csúszásmentesek.

Hasfájást csökkentő szelep

Hasfájást csökkentő szelep, amely a

szelesedés megakadályozásával csökkenti a

hasfájást és a teltségérzetet.

A pohár mosogatógépben mosható

Minden része mosogatógépben mosogatható

Kompatibilis a Philips Avent termékcsaláddal

Az összes Philips Avent cumisüveggel és

pohárral kompatibilis, kivéve az üvegből

készült cumisüvegeket és az Első

Ivópoharakat/Első gyerekpoharakat. Ez azt

jelenti, hogy az elemeket cserélgetve tökéletes

poharat készíthet, amely teljesen megfelel

gyermeke egyéni fejlődési igényeinek.

Hajlékony, spirális kialakítás

A hajlékony, spirális kialakítás, valamint

egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony

cumifejet alkotnak, így a cumifej

összeragadása nélkül tesznek lehetővé

természetesebb etetést.

A cumisüveg BPA-mentes*

A Philips Avent Natural tanulóüveg BPA-

mentes* anyagokból (polipropilénből) készült.

Származási hely

Indonézia

Anyag

Cumisüveg: polipropilén, BPA-mentes*

Etetőcumi: Szilikon, BPA-mentes*

A következőt tartalmazza:

Tanulóüveg: 1 db

Rápattintható higiénikus védőkupak: 1 db

Lágy, közepes átfolyású cumi: 1 db

Fejlődési szakaszok

Fázis: 4 hó.+

 

* 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

* Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a

babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben

levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az

emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei a sírás, a

nyugtalanság, a szelesség és a büfizés.
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