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Εύκολος καθαρισμός και φροντίδα για τα σκεύη του μωρού σας

Βουρτσάκι καθαρισμού Avent

Το βουρτσάκι καθαρισμού Philips Avent έχει μια ειδικά σχεδιασμένη καμπυλόγραμμη κεφαλή και ένα ειδικά διαμορφωμένο άκρο,

για να καθαρίζει αποτελεσματικά όλους τους τύπους μπιμπερό, θηλών και εξοπλισμού διατροφής. Οι ανθεκτικές τρίχες υψηλής

πυκνότητας καθαρίζουν με ασφάλεια και χωρίς γρατσουνιές.

Εύκολος καθαρισμός μπιμπερό και θηλών

Βουρτσάκι καθαρισμού μπιμπερό με καμπυλωτή κεφαλή για εύκολο καθαρισμό

Μοναδική λαβή και άκρο

Το μοναδικό βουρτσάκι καθαρισμού για τα σκεύη του μωρού σας

Ανθεκτικές τρίχες υψηλής πυκνότητας για βαθύ καθαρισμό

Καθαρισμός χωρίς γρατσουνιές ή φθορά των μπιμπερό ή των θηλών

Εύκολο καθάρισμα και συντήρηση

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

Δυνατότητα κρεμάσματος, για πρακτική φύλαξη

Άλλα οφέλη

Αυτό το βουρτσάκι καθαρισμού μπιμπερό και θηλών δεν περιέχει BPA*
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Βουρτσάκι με καμπυλοειδή κεφαλή

Βουρτσάκι με ειδική καμπυλοειδή κεφαλή και χυτή

λαβή που φθάνει στα άκρα όλων των φαρδιών

μπιμπερό, των θηλών και των προϊόντων ταΐσματος,

για σχολαστικό καθαρισμό.

Μοναδική λαβή και άκρο

Το βουρτσάκι με την καμπυλοειδή κεφαλή και η χυτή

λαβή φτάνουν σε κάθε γωνία των φαρδιών

μπιμπερό. Με την στρογγυλεμένη άκρη, μπορείτε να

καθαρίζετε το εσωτερικό των θηλών.

Ανθεκτικές τρίχες υψηλής πυκνότητας

Ανθεκτικές τρίχες υψηλής πυκνότητας για βαθύ

καθαρισμό όλων των μπιμπερό, των θηλών και του

άλλου εξοπλισμού ταΐσματος

Καθαρισμός χωρίς γρατσουνιές ή φθορά

Καθαρισμός χωρίς γρατσουνιές ή φθορά των

μπιμπερό ή των θηλών, χάρη στις μαλακές τρίχες

υψηλής πυκνότητας.

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

Το βουρτσάκι καθαρισμού μπιμπερό και θηλών

πλένεται στο πλυντήριο πιάτων για εύκολο

καθάρισμα.

Εύκολη αποθήκευση

Δυνατότητα κρεμάσματος, για πρακτική φύλαξη και

στέγνωμα

Βουρτσάκι καθαρισμού μπιμπερό χωρίς BPA

Αυτό το βουρτσάκι καθαρισμού μπιμπερό και θηλών

παράγεται από υλικό χωρίς καθόλου BPA*

 

Τι περιλαμβάνεται

Βουρτσάκι καθαρισμού μπιμπερό και θηλών:

1 τεμάχιο

Υλικό κατασκευής

Χωρίς BPA*

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0-6 μηνών

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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