
 

Krūze ar cietu snīpi

 
My Grippy krūze ar snīpi

300 ml

18 m+

Komplektā 1 uzgalis

 

SCF804/03

Droša pret izšļakstīšanos
Pret kodieniem īpaši izturīgs snīpis augošiem zobiem

Philips Avent My Grippy krūzei ar snīpi ir unikāls vārsts, un tā ir droša pret

izšļakstīšanos — māmiņas to ir apstiprinājušas! Tai ir neslīdoša tekstūra un

konturēta forma, kas piemērota mazām rociņām, tādējādi palīdzot mazuļiem

pārliecinoši attīstīt patstāvīgas dzeršanas iemaņas.

Citas priekšrocības

Philips Avent krūzītes visiem jūsu bērna attīstības posmiem

Saderīga ar Philips Avent pudelītēm un krūzītēm

Nesatur BPA (0% BPA)

Maz sastāvdaļu — viegli saliekama un tīrāma (piemērota mazgāšanai trauku

mazgāšanas mašīnā)

Droša pret izšļakstīšanos, māmiņas apstiprina*

Uzlabots vārsts — dzeršana bez izšļakstīšanās

Pret kodieniem īpaši izturīgs snīpis

Pret kodieniem īpaši izturīgs ciets snīpis augošiem zobiem



Krūze ar cietu snīpi SCF804/03

Izceltie produkti

Droša pret izšļakstīšanos, māmiņas

apstiprina*

Nekas nav aizraujošāks par piedzīvojumiem.

Pajautājiet savam mazulim. Esot kustībā, šī

hermētiskā krūze ļauj padzerties, neizšļakstot

šķidrumu. Unikālais vārsts nodrošina, ka

šķidrums plūst tikai tad, kad jūsu mazulis dzer,

tāpēc jums nav jāuztraucas par izšļakstīšanos

vai krūzes apgāšanos. To apgalvojam ne tikai

mēs — 82% māmiņu piekrīt, ka šī krūze ir droša

pret izšļakstīšanos.*

Pret kodieniem īpaši izturīgs snīpis

My Grippy snīpis ir īpaši izturīgs pret

kodieniem, tāpēc mazuļiem ir viegli dzert no

krūzes.

Maz sastāvdaļu — viegli tīrāma

Philips Avent My Grippy krūzei ar snīpi ir vien

dažas sastāvdaļas, tāpēc to ir viegli salikt.

Komplektācijā ir ietverts higiēnisks vāciņš, kas

saglabā snīpi tīru, un jūsu ērtībai visas

sastāvdaļas var mazgāt trauku mazgājamā

mašīnā.

Nesatur BPA (0% BPA)

Šī krūze ar snīpi, kā visas mazuļu krūzes,

nesatur BPA / tās sastāvā ir 0% BPA.

Philips Avent saderība

Visas Philips Avent pudelītes un krūzītes,

izņemot stikla pudelītes un pieaugušo krūzītes

/ My First Big Kid Cups, ir savstarpēji

saderīgas. Tādēļ jūs varat tās mainīt un

kombinēt, lai izveidotu tādu krūzīti, kas lieliski

atbilstu jūsu bērna attīstības vajadzībām.

Veselīga attīstība

Patstāvīgas dzeršanas apgūšana ir svarīgs

solis bērna attīstībā. Mēs cenšamies padarīt

pāreju no barošanas ar krūti vai pudelīti uz

krūzi pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku. Mēs

sadarbojāmies ar veselības aprūpes

speciālistiem, lai garantētu, ka katra mūsu

izstrādātā pudelīte un krūze stimulē un atbalsta

mazuļu motoro un dzeršanas prasmju pilnveidi.

Lai ko jūsu mazulis izmantotu — knupjveida

uzgali, mīkstu vai cietu snīpi, salmiņu vai 360°

dzeršanas apmali, jūs varat nešaubīties, ka

izstrādājot tika ņemta vērā jūsu mazuļa

attīstība. Visi mūsu dzeršanai

paredzētie risinājumi ir augstas kvalitātes

izstrādājumi, kas nesatur BPA / kuru sastāvā ir

) 0% BPA.
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Specifikācijas

Iekļautie elementi

Uzliekams higiēnisks vāciņš: 1 pcs

Izcelsmes valsts

Indonēzija

Attīstības posmi

Attīstības posms: 18 m+

Krūzītes izmērs

300 ml

Kas ir iekļauts

Krūzīte: 1

Iekļautie elementi

Krāsas: Zaļa

Funkcijas

Nesatur BPA

Mazgājams trauku mazg. mašīnā

 

* Neatkarīgi mājās veikti testi, Lielbritānija, 2013. gada

septembris
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