Чаши със сламка
Чаша със сламка Bendy
200 мл/7 унции
9м+
Опаковка – 1 бр.

Позволява здравословното развитие на устата*
Клапан против изтичане за предотвратяване на разливания
Чашата със сламка Philips Avent Bendy с ергономични дръжки е идеална за първи глътки от
сламка и позволява здравословно развитие на устата.* Разработена от експерти, за да стане
възможно най-добрата ни чаша със сламка.*
SCF796/01

Позволява здравословното развитие на устата*
Чашите Philips Avent следват развитието на вашето дете
Здравословно развитие на устата
Малък размер и дръжки – идеална за първи глътки със сламка
Ергономични дръжки и мека сламка – идеална за малки деца
По-ниската сламка се огъва за лесно пиене до последната глътка
Клапан против изтичане за предотвратяване на разливания
Вграденият клапан против изтичане и капачката на панта предотвратяват разливане
Допълнителни ползи
Малко части – лесно сглобяване и почистване (безопасни за съдомиялна)
Съвместим с бутилки и чаши Philips Avent

Чаши със сламка
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Акценти

Спецификации

Здравословно развитие
Ключова стъпка от развитието на детето е да се
научи да пие самостоятелно. Ние подкрепяме
опитите на детето за преминаване към
самостоятелно пиене, като му помагаме за лесен
преход от гърда или шише към отворена чаша. Като
се учим се от специалисти по здравни грижи, нашите
различни решения със зърна, меки и твърди
биберони, сламки и пиене на 360° около ръба следват
развитието на детето и стимулират неговите
новопридобити двигателни функции и умения за
пиене. Нашите първокласни решения са разработени
с мисълта за удобство и хигиена.

Лесна за почистване и сглобяване

Идеална за първи глътки със сламка
Вградените дръжки на чашата са ергономично
проектирани, което улеснява хващането на чашата от
малки ръце. Меката гъвкава сламка е нежна към
венците,а леката и малка на размер чаша е идеална за
първи глътки със сламка.

Съвместимост с Philips Avent

Какво включва
Чаша: 1
Капачка на панта: 1
Сламка: 1
Стадии на развитие
Стадий на развитие: 9 м +
Размер на чашата
7 унции/200 мл

Чашата със сламка Philips Avent Bendy може лесно да
се сглобява и разглобява. Всички части са безопасни за
използване в съдомиялна машина за ваше удобство.

Страна на произход
Indonesia

Всички бутилки и чаши Philips Avent са съвместими, с
изключение на стъклените бутилки и чашите за
пораснали деца. Така че можете да комбинирате и
напасвате, за да създадете перфектната чаша,
отговаряща на индивидуалните нуждите на вашето
мъниче.

Огъваща се сламка за лесно пиене

Здравословно развитие на устата

По-ниската част на сламката се огъва, така че сламката
лесно достига до течността, което ви позволява да
пиете в естествено положение на пиене.
Клапан против изтичане и капачка на панта
Чашата със сламка Philips Avent Bendy позволява
здравословно развитие на устата и упражняване на
мускулите на устата, изграждайки орална сила.*
Разработена с експерти, за да създадем нашата
възможно най-добра чаша със сламка.*

Сламката разполага с вграден клапан против изтичане
за предотвратяване на разливане. Капачката на панта
предпазва сламката и не позволява разливане в
движение.
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Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат да намалят
разходите, консумацията на енергия и емисиите на
въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни
екологичносъобразни подобрения в една или няколко
от "Зелените цели" на Philips – енергийна
ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,
рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия
живот на продукта.

* 90% от 200 анкетирани педиатрични зъболекари от САЩ се
съгласяват, че дизайнът на нашата чаша със сламка позволява
здравословно орално развитие. 89% се съгласяват, че пиенето
през сламка упражнява устните мускули, изграждайки орална сила
(независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.). Разработено
с речеви педиатри, зъболекари, ергономисти и акушерки.

