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My Grippy -nokkamuki

300 ml

9 kk+

1 kpl/pakkaus

 

SCF802/01

Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua

Puremisen kestävä nokka kehittyville hampaille

Philips Avent My Grippy -nokkamukissa on ainutlaatuinen venttiili, ja äidit

vahvistavat, että muki ei vuoda! Liukumisen estävä pinta ja kaareva muotoilu sopii

pieniin käsiin, jotta taapero oppii juomaan itsenäisesti.

Muita etuja

Yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -mukien kanssa

Philips Avent -mukit tukevat lapsesi kehitystä

Ei sisällä BPA:ta (0 % BPA:ta)

Vain vähän osia – helppo koota ja puhdistaa (konepestävä)

Puremisen kestävä nokka

Pehmeä puremisen kestävä nokka kehittyville hampaille

Sopii käteen

Linjakas muotoilu ja luistamaton materiaali

Ei vuoda, äidit vahvistavat*

Tehokas venttiili - ei vuoda juodessa



Pehmeä, puremisen kestävä nokka SCF802/01

Kohokohdat

Ei vuoda, äidit vahvistavat*

Seikkailu kiinnostaa aina, kysy vaikka

taaperolta. Ja kun hän on liikkeellä, tämä

vuotamaton nokkamuki estää sotkua.

Tehokkaan venttiilin ansiosta neste virtaa vain

taaperon juodessa, joten sinun ei tarvitse

huolehtia roiskeista eikä kuppien kaatumisesta.

Myös 91 % äideistä on kanssamme sitä mieltä,

että tämä muki ei vuoda*

Pehmeä puremisen kestävä nokka

Lapset tarvitsevat mukavaan ja helppoon

juomiseen nokan, joka on hellävarainen ikenille

ja kestää kehittyviä hampaita. My Grippy -

nokkamukissa nämä yhdistyvät, koska siinä on

puremisen kestävä, pehmeä nokka.

Sopii käteen

Taapero oppii juomaan itsenäisesti hetkessä,

koska muki sopii käteen niin hyvin. Lisäksi se

pysyy pienissä käsissä hyvin kaarevan

muotoilun ja luistamattoman materiaalin

ansiosta.

Vain vähän osia – helppo puhdistaa

Philips Avent My Grippy -nokkamukissa on

vain muutama osa, joten se on nopea koota.

Sen hygieeninen suojus pitää nokan puhtaana,

ja kaikki osat ovat konepestäviä.

Ei sisällä BPA:ta (0 % BPA:ta)

Kaikkien taaperoiden nokkamukien tavoin

tämäkään ei sisällä BPA:ta / 0 % BPA:ta.

Philips Avent -yhteensopivuus

Yhteensopiva kaikkien Philips Avent -

tuttipullojen ja -mukien kanssa lukuun

ottamatta lasipulloja sekä isojen lasten Grown-

up- ja My First Big Kid -mukeja. Kokeile eri

tuotteita ja löydä lapsellesi parhaiten sopiva

yhdistelmä.

Terve kehitys

Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää oppia

juomaan itsenäisesti. Pyrimme helpottamaan

siirtymistä rinta- tai pulloruokinnasta

nokkamukiin mahdollisimman paljon. Olemme

varmistaneet terveydenhuollon ammattilaisten

kanssa, että kaikki kehittämämme pullot ja

mukit stimuloivat ja tukevat lapsen motoristen

taitojen ja juomistaitojen kehitystä. Voit luottaa

siihen, että kaikki lapsesi käyttämät tutit,

pehmeät ja kovat nokat, pillit ja pyöreät

juomakehykset on kehitetty lapsen kehitys

huomioiden. Lisäksi kaikki juomaratkaisumme

ovat ensiluokkaisia eivätkä tietenkään sisällä

BPA:ta (0 % BPA:ta).



Pehmeä, puremisen kestävä nokka SCF802/01

Tekniset tiedot

Mukin koko

300 ml

Varaosat

Varaosat: SCF252/05

Ominaisuudet

Ei sisällä BPA:ta

Konepesun kestävä

Alkuperämaa

Indonesia

Sisältö

Muki: 1

Hygieeninen kiinninapsautettava suojus: 1 kpl

Värit: Punainen/sininen

Kehitysvaiheet

Kehitysvaihe: 9 kk+

 

* Itsenäiset kotitestit, Iso-Britannia, Syyskuu 2013
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