
 

Pohár na učenie
Natural

 
Natural

150 ml/5 oz

Cumlík na fľašu so str. rýchlym
priet.

4 m+

 

SCF262/06 Uľahčite svojmu dieťaťu prechod

na pitie z hrnčeka

Náš nový pohár na učenie Natural uľahčí vášmu bábätku prechod z fľaše na pohár.

Vďaka jemným rukovätiam si dieťatko bude môcť držať fľašu samo, zatiaľ čo bude

piť z dôverne známeho cumlíka.

Ideálny prvý krok k pitiu z hrnčeka

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Ventil potláčajúci koliku je navrhnutý tak, aby zmierňoval koliku a bolesti

Ďalšie výhody

Kompatibilné s fľašami a pohármi Philips Avent

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pohár neobsahuje BPA*

Pohodlný pre vás i vaše dieťa

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie



Pohár na učenie Natural SCF262/06

Hlavné prvky Technické údaje

Ergonomické nácvičné držadlá

Držadlá na učenie pomáhajú batoľaťu držať

pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté

tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché

uchopenie, a majú zároveň pogumovanú

protišmykovú rukoväť.

Ventil potláčajúci koliku

Ventil potláčajúci koliku je navrhnutý tak, aby

udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka a

pomáhal tak zmierniť koliku a bolesti.

Pohár je možné umývať v umývačke riadu

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu

pre vyššie pohodlie

Kompatibility Philips Avent

Všetky fľaše a poháre Philips Avent okrem

sklenených fliaš a pohára umožňujúceho piť

ako dospelí/môjho prvého pohára pre veľké

deti sú kompatibilné. Môžete ich tak

kombinovať a prispôsobiť, aby ste vytvorili

dokonalý pohár, ktorý vyhovuje individuálnym

vývojovým potrebám vášho batoľaťa.

Pružný špirálový dizajn

Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s

našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami

pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie

kŕmenie a nevťahuje sa.

Pohár neobsahuje BPA*

Pohár na prirodzené kŕmenie Philips Avent

Natural je vyrobený z materiálu, ktorý

neobsahuje BPA* (polypropylén).

Krajina pôvodu

Indonézia

Vývojové stupne

Fáza: 4 mesiace +

Čo je súčasťou balenia

Nasadzovacia hygienická krytka: 1 pcs

Mäkký cumlík so stredným prietokom: 1 pcs

Materiál

Fľaša: Polypropylén, Neobsahuje BPA*

Cumlík: Silikónový, Neobsahuje BPA*

Čo je súčasťou balenia

Pohár na učenie: 1 pcs

 

* 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

* Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne

spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré

spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme

bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač, nespokojný

krik, plynatosť a vracanie.
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