
 

Kubki ze słomką

 
Kubek z giętką słomką

300 ml

12 m+

1 sztuka w opakowaniu

 

SCF798/01

Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*

Zawór antyprzeciekowy zapobiega rozlewaniu

Kubek z giętką słomką Philips Avent o wyprofilowanym kształcie to idealny wybór

dla rozwijających się, aktywnych maluchów. Opracowany z udziałem ekspertów

kubek ze słomką umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej i jest naszym najlepszym

produktem z tej kategorii.*

Dodatkowe zalety

Mała liczba części — prosty montaż i czyszczenie (można myć w zmywarce)

Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*

Kubki Philips Avent podążają za rozwojem Twojego dziecka

Zdrowy rozwój jamy ustnej

Idealny dla aktywnych dzieci

Dolna część słomki jest wygięta, aby ułatwić picie aż do ostatniego łyku

Wyprofilowany kształt i antypoślizgowa faktura ułatwiają chwytanie

Zawór antyprzeciekowy zapobiega rozlewaniu

Zintegrowany zawór antyprzeciekowy i odchylana pokrywka zapobiegają

rozlewaniu



Kubki ze słomką SCF798/01

Zalety Dane techniczne

Zdrowy rozwój

Nauka samodzielnego picia jest kluczowym

etapem rozwoju dziecka. Wspieramy ten

proces, umożliwiając łatwe przejście z

karmienia piersią lub butelką na otwarty

kubek. Ucząc się od lekarzy, proponujemy

różne rozwiązania ze smoczkami, miękkimi i

twardymi ustnikami, słomkami i krawędziami

360°, które podążają za rozwojem Twojego

dziecka oraz stymulują nowo nabyte

umiejętności picia i zdolności motoryczne.

Nasze najwyższej jakości rozwiązania są

tworzone z myślą o wygodzie i higienie.

Idealny dla aktywnych dzieci

Kubek 300 ml ma idealną pojemność, która

pozwala nawadniać organizm dziecka przez

cały dzień i podczas aktywnego spędzania

czasu. Odchylana pokrywka pozwala utrzymać

słomkę w czystości na spacerach.

Wyprofilowany kształt i antypoślizgowa

faktura kubka ułatwiają jego chwytanie i

trzymanie przez malutkie rączki, dzięki czemu

dzieci mogą bezpiecznie rozwijać umiejętność

samodzielnego picia.

Wygięta słomka ułatwia picie

Dolna część słomki jest wygięta, aby słomka

łatwo dosięgała płynu, co pozwala pić w

naturalnej pozycji.

Zawór antyprzeciekowy i odchylana

pokrywka

Słomka ma zintegrowany zawór

antyprzeciekowy zapobiegający rozlewaniu.

Odchylana pokrywka chroni słomkę i nie

dopuszcza do przeciekania podczas ruchu.

Prosty montaż i czyszczenie

Kubek z giętką słomką Philips Avent można

łatwo złożyć i rozłożyć. W celu zwiększenia

wygody wszystkie elementy można myć w

zmywarce.

Zdrowy rozwój jamy ustnej

Kubek z giętką słomką Philips Avent

umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej oraz

ćwiczy jej mięśnie, wzmacniając je.* Został

opracowany z udziałem ekspertów, którzy

pomogli stworzyć nasz najlepszy produkt z tej

kategorii.*

Kraj pochodzenia

Indonezja

Etapy rozwoju

Etap rozwoju: 12 m+

Pojemność kubka

300 ml

Zawartość zestawu

Kubek: 1

Odchylana pokrywka: 1

Słomka: 1

 

* 90% z 200 ankietowanych dentystów dziecięcych z

USA uważa, że konstrukcja naszego kubka ze słomką

pozwala na zdrowy rozwój jamy ustnej. 89% uważa, że

picie przez słomkę pozwala ćwiczyć mięśnie jamy

ustnej i wzmacniać ich siłę (ankieta przeprowadzona w

USA w kwietniu 2016 r.). Stworzono we współpracy z

logopedami dziecięcymi, dentystami, specjalistami w

dziedzinie ergonomii i położnymi.
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