
 

Harde tuitbeker

 
My Grippy-tuitbeker

300 ml

12m+

1 verpakking — verschillende
kleuren

 

SCF803/00
Lekvrij voor drinken zonder knoeien
Ultra-bijtvaste tuit voor ontwikkelende tanden

De Philips Avent My Grippy-tuitbeker heeft een uniek ventiel en is lekvrij. Moeders

bevestigen het! De beker heeft een antislipstructuur en is voorgevormd voor kleine

handjes, zodat peuters zelfstandig en met vertrouwen leren drinken.

Lekvrij volgens moeders*

Geavanceerd ventiel — lekvrij drinken

Ultra-bijtvaste tuit

Ultra-bijtvaste tuit voor ontwikkelende tanden

Makkelijk vast te houden

Ronde vorm en anti-slip textuur

Andere voordelen

Weinig onderdelen — eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken

(vaatwasmachinebestendig)

BPA-vrij (0% BPA)

Geschikt voor Philips Avent-flessen en -bekers

Philips Avent-bekers volgen de ontwikkeling van je kind



Harde tuitbeker SCF803/00

Kenmerken

Lekvrij volgens moeders*

Er gaat niets boven een geweldig avontuur.

Vraag het maar aan je kleintje. En wanneer je

onderweg bent, zorgt deze lekvrije drinkbeker

voor drinken zonder te morsen. Het unieke

ventiel laat de vloeistof alleen eruit stromen

als je peuter eraan zuigt, zodat je je niet druk

hoeft te maken over morsen of omvallende

bekers. En wij zijn niet de enigen die dit

vaststellen: 82% van de moeders bevestigt dat

deze beker lekvrij* is.

Ultra-bijtvaste tuit

De My Grippy-tuit is ultra-bijtvast, waardoor

het drinken uit de drinkbeker eenvoudig is voor

peuters.

Makkelijk vast te houden

Jouw peuter zal in een mum van tijd

zelfverzekerd en helemaal zelf drinken dankzij

het handige design met een makkelijke greep.

Dankzij de ronde vorm en de easy-grip design

houden kleine handjes 'm makkelijk vast.

Weinig onderdelen — makkelijk te reinigen

De Philips Avent My Grippy-tuitbeker bestaat

uit slechts enkele onderdelen, waardoor hij

eenvoudig in elkaar te zetten is. De

hygiënische dop houdt de tuit schoon en alle

onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig.

BPA-vrij (0% BPA)

Net als alle onze drinkbekers voor peuters is

deze tuitbeker BPA-vrij/0% BPA.

Compatibel met Philips Avent

Compatibel met alle Philips Avent-flessen en

bekers met uitzondering van de glazen flessen

en de grote-mensenbekers/Mijn eerste grote-

mensenbekers. Zo kun je combineren om de

perfecte beker voor je peuter samen te stellen.

Gezonde ontwikkeling

Zelfstandig leren drinken is een belangrijke

stap in de ontwikkeling van een kind. We

proberen de overgang van borst- of flesvoeding

naar een tuitbeker zo gemakkelijk en zo

comfortabel mogelijk te maken. We werken

samen met gezondheidsprofessionals om er

zeker van te zijn dat elke fles en beker die we

ontwikkelen hun groeiende motor en

drinkvaardigheiden stimuleert en ondersteunt.

Dus of jouw kleintje nu een speen, een zachte

of een harde tuit, een rietje of een 360°

drinkrand gebruikt, je kunt er zeker van zijn dat

dit product is ontwikkeld met de ontwikkeling

je kleintje in gedachten. Al onze

drinkoplossingen zijn ook van superieure

kwaliteit en natuurlijk BPA-vrij/0% BPA.
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Specificaties

Inclusief

Beker: 1

Kleuren: Groen of Geel/Roze

Hygiënisch klikdeksel: 1 stk

Grootte van de beker

300 ml

Ontwikkelingsfases

Ontwikkelingsfase: 12m+

Land van herkomst

Indonesië

Kenmerken

Bevat geen BPA

Vaatwasmachinebestendig

 

* Onafhankelijke thuistests in het Verenigd Koninkrijk,

september 2013
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