
Měkké silikonové
hubičky

 
Výměna

Flexibilní silikonové hubičky

6 m+ / 9 m+

 
SCF745/00

Měkká silikonová hubička je šetrná k dásním

Hubička pro pití bez rozlití

Pružné silikonové hubičky Philips Avent Flexible jsou šetrné k dásním, když dítěti

rostou zoubky. Náš patentovaný ventil zajistí, že tekutina vytéká, jen když dítě pije.

Nevylévá se

Zabudovaná záklopka pro pití bez rozlití

Měkká silikonová hubička

Měkká silikonová hubička je šetrná k dásním

Ideální první krok k samostatnému pití

Zahnutá hubička pro snadné pití

Další výhody

Lze mýt v myčce, snadné sestavení a čištění

Bez BPA / 0 % BPA

Volné kombinování



Měkké silikonové hubičky SCF745/00

Přednosti Specifikace

Nevylévá se

Už žádný nepořádek! Náš nový vestavěný

ventil zajišťuje, že tekutina vytéká pouze

tehdy, když dítě pije z hubičky.

Měkká silikonová hubička

Když dojde na pohodlné a snadné pití, děti

potřebují hubičku, která je šetrná k dásním.

Hubička k hrnečku My Grippy je vyrobená

z měkkého silikonu, který zaručuje pohodlné

pití.

Zahnutá hubička pro snadné pití

Zahnutá hubička je navržena tak, aby

batolatům pomohla naučit se pít z hrnečku.

Snadné čištění a sestavování

Hrneček s hubičkou Philips Avent se snadno

sestavuje. Pro vaše pohodlí jsou všechny

součásti vhodné do myčky na nádobí.

Bez BPA / 0 % BPA

Naše hubička je vyrobena z materiálů bez BPA

/ s 0 % BPA.

Volné kombinování

Naše hubičky jsou kompatibilní s lahvemi řady

Natural i Classic+ (kromě skleněných lahví), a

také s kompletní řadou našich hrnečků (kromě

Dospěláckých hrnečků a hrnečků s hubičkami

Easy Sippy). Můžete je tedy volně kombinovat

a vytvořit dokonalý hrneček, který vyhoví

individuálním vývojovým potřebám vašeho

batolete.

Co je součástí

Měkká silikonová hubička: 2 ks

Stupně vývoje

Stupeň vývoje: 6 m+ / 9 m+

Země původu

Indonésie: Ano

Funkce

Bez BPA: Ano

Vhodné do myčky: Ano

Kompatibilita

Kompatibilní s: SCF801, SCF802, SCF746,

SCF747, SCF251 a SCF262
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