
Øvelsessett fra
flaske til kopp

 

Naturlig

150 ml / 5 oz

Fire måneder+

 
SCF251/00

Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere

Det nye Natural-øvelsessettet fra flaske til kopp hjelper babyen med overgangen fra flaske til den første koppen

på en enkel måte. Med de myke håndtakene vil babyen kunne holde flasken selv og samtidig drikke fra den

velkjente smokken.

Det ideelle første skrittet til en drikkekopp

Soft Touch-øvelseshåndtak for små hender

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Andre fordeler

Denne koppen er laget av BPA-frie materialer

Kompatibel med flasker og kopper fra Philips Avent

Praktisk for deg og babyen

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Utskiftbar flaskesmokk og myk tut



Øvelsessett fra flaske til kopp SCF251/00

Høydepunkter

Unike komfortblader

Bladene inne i smokken øker mykheten og

fleksibiliteten uten at smokken kollapser.

Dermed får babyen en mer komfortabel og

tilfredsstillende mating.

Avansert anti-kolikkventil

Det nyskapende designet med doble ventiler

reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn

i flasken i stedet for magen til babyen.

Koppen kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen,

noe som er praktisk

Uten BPA

Denne Philips Avent-koppen er laget av BPA-

frie materialer.

Philips Avent-kompatibilitet

Alle Philips Avent-flasker og -kopper er

kompatible, unntatt glassflasker og

voksenkopper / mine første store barn-kopper.

Så du kan mikse og matche for å lage en

perfekt kopp. De passer til smårollingens

individuelle utviklingsbehov.

Ergonomiske øvelseshåndtak

Øvelseshåndtak hjelper smårollingen til å

holde koppen og drikke selv. Disse håndtakene

er formet for at små hender skal få et enkelt

grep, og de er også i gummi for et sklisikkert

grep.

Kan byttes ut

De myke tutene drypper ikke og kan byttes ut

med Natural-flaskesmokker. Dette gir deg

fleksibilitet til å bytte fra flaske til kopp når

barnet er klart.



Øvelsessett fra flaske til kopp SCF251/00

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Indonesia

Utviklingstrinn

Trinn: 4 måneder +

Følgende er inkludert:

Øvelseskopp fra flaske til kopp: 1 pcs

Hygienisk deksel som klikkes på plass: 1 pcs

Myk smokk med medium gjennomstrømming:

1 pcs

Størrelse: 150 ml / 5 oz

Mål og vekt

No. of F-boxes in A-box: 6 pcs

Materiale

Flaske: BPA-fri*, Polypropylen

Smokk: BPA-fri*, Silikon
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