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Łatwe czyszczenie i dbanie o produkty do karmienia dzieci

Szczotka do czyszczenia firmy Avent

Szczotka do czyszczenia butelek Philips Avent ma zakrzywioną główkę i specjalnie uformowany czubek

uchwytu, aby umożliwiać skuteczne czyszczenie wszystkich typów butelek, smoczków i akcesoriów do

karmienia. Trwałe, gęste włosie bezpiecznie czyści i nie powoduje zarysowań.

Łatwe czyszczenie butelek dla dzieci i smoczków

Szczotka do butelki z zakrzywioną główką ułatwia czyszczenie

Wyjątkowy kształt uchwytu i końcówki

Jedna szczotka do butelek oraz akcesoriów do karmienia dzieci

Wytrzymałe włosie o dużej gęstości umożliwia dokładne czyszczenie

Butelki i smoczki bez zarysowań i uszkodzeń

Łatwe czyszczenie i przechowywanie

Możliwość mycia w zmywarce

Uchwyt do zawieszania szczotki zapewnia wygodne przechowywanie

Inne zalety

Szczotka do butelki i smoczka nie zawiera bisfenolu A*
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Zalety Dane techniczne

Zakrzywiona główka szczotki

Specjalnie zakrzywiona główka i modelowany

czubek szczotki pozwalają na dokładne

czyszczenie wszystkich butelek z szeroką

szyjką, smoczków i produktów do karmienia.

Wyjątkowy kształt uchwytu i końcówki

Zakrzywiona główka i modelowany czubek

szczotki umożliwiają dokładne czyszczenie

wszystkich zakamarków butelek z szeroką

szyjką. Profilowany kształt pozwala wyczyścić

smoczek od wewnątrz.

Wytrzymałe włosie o dużej gęstości

Wytrzymałe włosie o dużej gęstości umożliwia

dokładne czyszczenie wszystkich butelek,

smoczków i innych akcesoriów do karmienia

Bez zarysowań i uszkodzeń

Butelki i smoczki bez zarysowań i uszkodzeń

dzięki miękkiemu włosiu o dużej gęstości.

Możliwość mycia w zmywarce

Szczotkę do butelki i smoczka można myć w

zmywarce, co ułatwia zachowanie czystości.

Łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszania szczotki zapewnia

wygodne przechowywanie i suszenie

Szczotka do butelki niezawierająca bisfenolu

A

Szczotka do butelki i smoczka została

całkowicie wykonana z materiału

niezawierającego bisfenolu A

 

Zawartość zestawu

Szczotka do butelki i smoczka: 1 szt.

Materiał

Bez bisfenolu A*

Etapy rozwoju

Etap: 0–6 miesięcy

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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