
Voor bekers met

rietje
 

Set vervangende rietjes

2 stuks

 
SCF797/00

Het rietje is gemakkelijk te vervangen wanneer dit nodig is

Houd je beker met rietje in perfecte conditie!

De Philips Avent Bendy-set met vervangende bekerrietjes bevat twee rietjes. Gebruik de set om een kwijtgeraakt

rietje te vervangen, of vervang het rietje om de beker op een hygiënische manier te blijven gebruiken!

Bijkomende voordelen

Vaatwasmachinebestendig

Past op alle Philips Avent-bekers met buigbaar rietje

Philips Avent-bekers volgen de ontwikkeling van je kind

Gebogen rietje en afsluitventiel

Lager gebogen rietje om gemakkelijk te drinken tot de laatste slok

Ontziet het tandvlees

Zacht siliconenrietje ontziet het tandvlees

Houd het rietje hygiënisch schoon

Het rietje is gemakkelijk te vervangen om het hygiënisch te houden

Geschikt voor alle bekers met buigbaar rietje



Voor bekers met rietje SCF797/00

Kenmerken Specificaties

Houd het rietje hygiënisch schoon

Het rietje is gemakkelijk te vervangen om het

hygiënisch te houden

Het rietje is gemakkelijk te vervangen

Gebruik voor bekers van 260 ml met buigbaar

rietje. Voor bekers van 200 ml met rietje kun je

het rietje met een schaar 3 cm afknippen. Aan

de zijkant van de verpakking kun je het

makkelijk afmeten.

Gebogen rietje om gemakkelijk te drinken

Het onderste deel van het rietje is gebogen,

zodat het rietje makkelijk bij het drinken komt,

waardoor je in een natuurlijke drinkpositie kunt

drinken.

Zacht siliconenrietje

Zacht siliconenrietje ontziet het tandvlees

Compatibiliteit

Past op alle Philips Avent-bekers met buigbaar

rietje

Vaatwasmachinebestendig

Het vervangende rietje is

vaatwasmachinebestendig, voor optimaal

gebruiksgemak.

Gezonde ontwikkeling

Leren zelfstandig drinken is een belangrijke

stap in de ontwikkeling van kinderen. We

ondersteunen kinderen bij hun reis naar

zelfstandig drinken en helpen hen gemakkelijk

over te gaan van borst of fles naar open beker.

We hebben geleerd van zorgdeskundigen,

waardoor onze verschillende oplossingen met

spenen, zachte en harde tuiten, rietjes en

360°-drinkranden de ontwikkeling van je kind

volgen en zijn nieuwe motorieke vaardigheden

en drinkvaardigheden stimuleren. Onze

hoogwaardige oplossingen zijn ontwikkeld met

gemak en hygiëne in het achterhoofd.

Land van herkomst

Indonesië

Inclusief

Twee vervangende rietjes: geschikt voor 200

ml en 300 ml bekers
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