
Escova para

mamadeira e bico
 

Acessórios para mamadeiras

 
SCF145/06

Produtos para amamentação de bebês de fácil cuidado e limpeza

Escova de limpeza Avent

A escova para mamadeiras Philips Avent possui uma cabeça de escovação curvada e cabo de ponta moldada

especialmente projetados para limpar de forma eficaz todos os tipos de mamadeiras, bicos e equipamentos para

amamentação. As cerdas duráveis de alta densidade limpam com segurança sem arranhar.

Other benefits

Esta escova de mamadeiras e bicos é livre de bisfenol A*

Limpa facilmente as mamadeiras e bicos do bebê

Escova para mamadeira com cabeça curva para uma limpeza fácil

Cabo e ponta com design exclusivo

Escova exclusiva de produto para amamentação

Cerdas duráveis de alta densidade para limpeza completa

Não arranha e nem danifica mamadeiras ou bicos

Fácil de limpar e guardar

Próprio para lava-louças

A escova pode ser pendurada facilitando na hora de guardar



Escova para mamadeira e bico SCF145/06

Destaques Especificações

Escova com cabeça curvada

Realize uma limpeza completa: escova com

cabeça curvada e ponta moldada que alcança

os cantos de todos os tipos de mamadeiras,

bicos e utensílios usados na amamentação.

Cabo e ponta com design exclusivo

Cabeça de escovação curvada e ponta

moldada que alcança todos os cantos das

mamadeiras. A ponta contornada possibilita a

limpeza por dentro dos bicos.

Cerdas duráveis de alta densidade

Cerdas duráveis de alta densidade para

limpeza completa de todas as suas

mamadeiras, bicos e outros utensílios Philips

Avent.

Não arranha e nem danifica

As cerdas macias e de alta densidade evitam

com que as mamadeiras e bicos sejam

arranhados ou danificados.

Próprio para lava-louças

A escova para mamadeiras e bicos é própria

para lava-louças para fácil limpeza.

Fácil armazenamento

A escova pode ser pendurada facilitando na

hora de guardar e de secar

Escova de mamadeira livre de bisfenol A*

Esta escova de mamadeiras e bicos é

totalmente produzida com material livre de

bisfenol A*

 

Material

Livre de BPA

O que está incluído

Escova para mamadeira e bico: 1 pcs

Fases do desenvolvimento

Fase: 0 a 6 meses
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