Mäkký pohár s náustkom
odolný proti prehryznutiu
Pohár s náustkom My Grippy
300 ml (10 oz)
9 m+
1 v balení

Nepriepustný na pitie bez neporiadku
Náustok odolný voči prehryznutiu na vyvíjajúce sa zúbky

SCF802/02

Pohár s náustkom Philips Avent My Grippy má jedinečný ventil a je nepriepustný –
potvrdené mamičkami! Jeho protišmyková textúra a tvar prispôsobený malým
rúčkam pomáhajú batoľatám rozvinúť si zručnosti samostatného pitia.
Ďalšie výhody
Poháre Philips Avent rastú spolu s vaším dieťatkom
Bez BPA (0% BPA)
Málo súčastí – jednoduché skladanie a čistenie (vhodné na čistenie v umývačke)
Náustok odolný voči prehryznutiu
Mäkký náustok odolný proti prehryznutiu pre rastúce zuby
Jednoduché uchopenie
Prispôsobený tvar a protišmyková textúra
Nepriepustný, potvrdené mamičkami*
Pokročilý ventil – pitie bez rozlievania

Mäkký pohár s náustkom odolný proti prehryznutiu

SCF802/02

Hlavné prvky
Nepriepustný, potvrdené mamičkami*

Jednoduché uchopenie

Bez BPA (0% BPA)

Nič sa nevyrovná poriadnemu dobrodružstvu.
Len sa spýtajte svojho dieťatka. Keď ste na
cestách, tento nepriepustný pohár s náustkom
vám zaručí pitie bez neporiadku. Tento
jedinečný ventil využíva systém, pri ktorom
tekutina tečie len vtedy, keď vaše batoľa pije,
takže sa nemusíte obávať rozliatia alebo
prevrhnutého pohára. Nemusíte sa spoľahnúť
iba na naše slovo – 91 % mamičiek súhlasí s
tým, že tento pohár je nepriepustný*

Vaše batoľa začne vďaka jednoduchému
uchopeniu tohto pohára čoskoro piť samostatne
a sebavedome. Prispôsobený tvar a
protišmyková štruktúra uľahčujú držanie v
malých rukách.

Rovnako ako všetky naše poháre s náustkom
pre batoľatá, ani tento pohár neobsahuje BPA.
Zdravý vývoj

Málo častí – jednoduché čistenie

Mäkký náustok odolný proti prehryznutiu

Pokiaľ ide o pohodlné a ľahké pitie, malé deti
potrebujú náustok, ktorý je nielen jemný na
ďasná, ale dokáže tiež odolať rastúcim zubom.
Náustok My Grippy prináša obe požadované
vlastnosti vďaka mäkkému materiálu, ktorý je
zároveň odolný proti prehryznutiu.

Pohár s náustkom Philips Avent My Grippy sa
skladá iba z malého množstva častí, takže jeho
zloženie je hračka. Dodáva sa spolu s
hygienickým uzáverom, ktorý udržiava náustok
čistý. Všetky súčasti sú vhodné na čistenie
v umývačke riadu, aby ste mali zabezpečené
pohodlie.

Naučiť sa samostatne piť je kľúčovým krokom v
rozvoji dieťatka. Snažíme sa urobiť prechod z
dojčenia z prsníka alebo z fľašky na pohár s
náustkom tak jednoduchý a pohodlný, ako len
môžeme. Spojili sme sa s odborníkmi na
zdravotnú starostlivosť, aby sme sa zaistili, že
všetky nami navrhnuté fľaše a poháre stimulujú
a podporujú rastúcu motoriku a zručnosti pri
pití. Či už vaše dieťa kŕmite pomocou cumlíka,
mäkkého alebo tvrdého náustku, slamky alebo
pohára umožňujúceho pitie po celom obvode,
môžete si byť istí, že bol vytvorený s ohľadom
na rozvoj vášho
dieťatka. Všetky naše výrobky určené na pitie
sú výnimočnej kvality a samozrejme tvorené
materiálmi bez obsahu BPA.

Mäkký pohár s náustkom odolný proti prehryznutiu
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Technické údaje
Krajina pôvodu
Indonézia

Veľkosť pohára
300 ml (10 oz)

Čo je súčasťou balenia
Nasadzovacia hygienická krytka: 1 pcs

Čo je súčasťou balenia
Pohár: 1
Farby: Farba lagúny/ﬁalová

Vlastnosti
Bez BPA
Vhodné na čistenie v umývačke riadu
Náhradné diely
Vymeniteľné časti: SCF252/05

Vývojové stupne
Vývojový stupeň: 9 m+
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* Nezávislé testy vykonané v domácnostiach v Spojenom
kráľovstve v septembri 2013

