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Nem rengøring og pleje af produkter til madning
Avent-rensebørste

Philips Avent-sutteflaskebørsten har et støbt håndgreb og specialdesignet buet børstehoved, der effektivt

rengør alle typer sutteflasker, sutter og madeudstyr. De slidstærke, tætte børstehår rengør på en sikker måde

uden at ridse.

Rengør nemt babyens flasker og sutter

Flaskebørste med buet børstehoved til nem rengøring

Unikt design af håndtag og spids

Den eneste flaskebørste til babyens madeudstyr

Robuste, tætte børstehår for grundig rengøring

Ingen ridser eller skader på flasker eller sutter

Nem at rengøre og opbevare

Kan gå i opvaskemaskinen

Hæng børsten op for praktisk opbevaring

Andre fordele

Denne børste til flasker og sutter er BPA-fri *



Flaske- og suttebørste SCF145/06

Vigtigste nyheder Specifikationer

Buet børstehoved

Det specialbuede børstehoved og den formede

hankespids når ud i hjørnerne på alle flasker

med bred hals, sutter og madeprodukter, så de

bliver fuldstændig rene.

Unikt design af håndtag og spids

Det buede børstehoved og den formede

hankespids når ud i alle hjørner af dine

sutteflasker med bred hals. Den formede spids

gør det muligt at rengøre indersiden af sutterne.

Robuste, tætte børstehår

Robuste, tætte børstehår for grundig rengøring

af alle flasker, sutter og andet tilbehør til

madning

Ingen ridser eller skader

Ingen ridser eller skader på flasker eller sutter

pga. de bløde, tætte børstehår.

Kan gå i opvaskemaskinen

Børsten til flasker og sutter tåler

opvaskemaskine for nem rengøring.

Nem opbevaring

Hæng børsten op for praktisk opbevaring og

tørring

BPA-fri flaskebørste

Denne børste til flasker og sutter er fremstillet

af helt BPA-frit* materiale

 

Hvad følger med

Flaske- og suttebørste: 1 stk.

Materiale

BPA-fri*

Udviklingsfaser

Fase: 0-6 måneder

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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