
 

Poháre so slamkou

 

Pohár so slamkou

200 ml (7 oz)

9 m+

1 v balení

 

Product Picture

SCF796/02

Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
Dizajn ventilu s ochranou pred vytečením zabraňujúci

rozlievaniu

Pohár so slamkou Philips Avent Bendy s prispôsobeným tvarom je ideálnou

voľbou pre rastúce a aktívne batoľatá a umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny. Bol

vyvíjaný spoločne s odborníkmi s cieľom dosiahnuť čo najideálnejšie možné

vlastnosti, vďaka čomu je naším najlepším pohárom so slamkou.*

Dodatočné výhody

Málo súčastí – jednoduché skladanie a čistenie (vhodné na čistenie v umývačke)

Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*

Poháre Philips Avent rastú spolu s vaším dieťatkom

Zdravý vývoj ústnej dutiny

Malý rozmer a rúčky – ideálne na prvé pitie zo slamky

Spodná časť slamky je ohnutá, aby sa jednoducho pilo až do posledného dúška

Ergonomické rukoväte a mäkká slamka – ideálne pre batoľatá

Dizajn ventilu s ochranou pred vytečením zabraňujúci rozlievaniu

Zabudovaný ventil chrániaci pred rozlievaním a vyklápací vrchnák bránia vyliatiu



Poháre so slamkou SCF796/02

Hlavné prvky Technické údaje

Zdravý vývoj

Naučiť sa samostatne piť je kľúčovým krokom v

rozvoji dieťatka. Deti podporujeme na ceste

k samostatnému pitiu tým, že im pomáhame

hladko prejsť od pitia z prsníka alebo fľašky na

otvorený pohár. Pri vývoji riešení sme čerpali

zo skúseností profesionálnych zdravotníkov,

a tak naše cumlíky, mäkké a tvrdé náustky,

poháre so slamkami či poháre umožňujúce

pitie po celom obvode zodpovedajú vývoju

dieťaťa a stimulujú novo osvojené motorické

zručnosti a schopnosť piť.

Ideálne na prvé pitie cez slamku

Integrované rukoväte pohára sú navrhnuté

ergonomicky, takže malé rúčky ľahko držia

pohár. Mäkká jemná slamka je príjemná pre

ďasná a ľahký pohár je ideálny na prvé pokusy

o pitie cez slamku.

Ohnutá slamka na jednoduché pitie

Spodná časť slamky je ohnutá, aby ľahko

dosiahla tekutinu, čo umožní pitie v prirodzenej

polohe.

Ventil chrániaci pred rozlievaním a vyklápací

vrchnák

Slamka obsahuje zabudovaný ventil chrániaci

pred rozlievaním brániaci vyliatiu. Vyklápací

vrchnák chráni slamku a bráni vyliatiu pri

pohybe.

Jednoduché na čistenie a zostavenie

Pohár so slamkou Philips Avent Bendy možno

jednoducho zložiť a rozložiť. Všetky súčasti sú

vhodné na čistenie v umývačke riadu, aby ste

mali zabezpečené pohodlie.

Zdravý vývoj ústnej dutiny

Pohár so slamkou Philips Avent Bendy

umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny

a precvičuje jej svaly, čím rozvíja silu svalov

v ústnej dutine.* Vyvinuté v spolupráci

s expertmi, aby bol naším najlepším pohárom

so slamkou.*

Krajina pôvodu

Indonézia

Vývojové stupne

Vývojový stupeň: 9 m+

Veľkosť pohára

200 ml (7 oz)

Čo je súčasťou balenia

Pohár: 1

Vyklápací vrchnák: 1

Slamka: 1

 

* 90 % z 200 opýtaných detských zubných lekárov v USA

súhlasí, že dizajn nášho pohára so slamkou umožňuje

zdravý vývoj ústnej dutiny. 89 % súhlasí, že pitie cez

slamku precvičuje svaly ústnej dutiny a rozvíja silu

svalov v ústnej dutine (nezávislý online výskum, USA,

apríl 2016). Vyvinuté v spolupráci s pediatrami, zubným

lekárom, odborníkom na ergonómiu a pôrodnou

asistentkou.
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