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Link do produktu: https://e-tobi.sklep.pl/philips-avent-kubek-slomka-200ml-scf79602-p-794.html

Philips AVENT KUBEK SŁOMKA 200ML
SCF796/02
Cena

35,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

SCF796/02

Kod EAN

8710103781912

Producent

Philips Avent

Opis produktu

Philips AVENT Kubek ze słomką fioletowy

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.

Kubek z giętką słomką:
200 ml
9 m+
1 sztuka w opakowaniu
Zawartość zestawu
Kubek - 1
Odchylana pokrywka - 1
Słomka - 1
Dolna część słomki jest wygięta, aby ułatwić picie aż do ostatniego łyku
Dolna część słomki jest wygięta, aby słomka łatwo dosięgała płynu, co pozwala pić w naturalnej pozycji.

Zintegrowany zawór antyprzeciekowy i odchylana pokrywka zapobiegają rozlewaniu
Słomka ma zintegrowany zawór antyprzeciekowy zapobiegający rozlewaniu. Odchylana pokrywka chroni słomkę i nie
dopuszcza do przeciekania podczas ruchu.

Mała liczba części — prosty montaż i czyszczenie (można myć w zmywarce)
Kubek z giętką słomką Philips Avent można łatwo złożyć i rozłożyć. W celu zwiększenia wygody wszystkie elementy można
myć w zmywarce.

Zgodność ze wszystkimi butelkami i kubkami Philips Avent
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Kubek z giętką słomką Philips Avent jest zgodny z butelkami Philips Avent Natural i Classic + (z wyjątkiem butelek szklanych),
jak również wszystkimi naszymi kubkami (z wyjątkiem kubka do samodzielnego picia). Wszystkie nasze produkty zostały
opracowane z myślą o ułatwieniu dziecku nauki samodzielnego picia na każdym etapie jego rozwoju.

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.

Ergonomiczne uchwyty i miękka słomka — idealny dla małych dzieci
Wbudowane uchwyty kubka mają ergonomiczną konstrukcję, która ułatwia małym rączkom jego trzymanie. Miękka i
elastyczna słomka jest łagodna dla dziąseł, a niewielki rozmiar i waga kubka są idealne do nauki picia przez słomkę.

POJEMNOŚĆ 200 ML
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