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Tommee Tippee bidon ze słomką 12m+ różowy 260 ml
 

Cena: 25,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 260 ml

Postać Akcesoria dla dzieci

Producent TOMMEE TIPPEE

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Izolacja bidonu zapewni odpowiednią temperaturę napoju, gdy maluch trochę się zgrzeje. Delikatna, chowana słomka powoduje,
że kubek jest idealny do stosowania podczas zabaw w ruchu. Między łykami słomkę można złożyć do środka, dzięki temu nic się
nie wylewa i maluch pozostaje czysty. Dzięki nowej gamie kolorów i wzorów zawsze będzie wiadomo, który kubek jest jego.
Tak samo jak w przypadku innych kubków tommee tippee, możesz zakładać uchwyty z innych kubków tej samej serii (jeśli
maluszek sobie tego życzy). Mycie kubków? Nic prostszego – możesz je umyć w ciepłej mydlanej wodzie lub na górnej półce
zmywarki.
Utrzymuje temperaturę napoju

Wstawanie, raczkowanie, chodzenie, bieganie – uff! Życie malucha nie jest łatwe, czasem robi się gorąco, nierzadko
chce się pić. Na szczęście duży (260 ml) izolowany bidon utrzymuje temperaturę płynu, dzięki czemu Twoje dziecko
będzie mogło gasić pragnienie i będzie zadowolone przez cały dzień.

Piję, kiedy chcę i jak chcę
Bidon jest z jednej strony masywny, z drugiej leciutki, łatwo się go chwyta za boki – po prostu idealny dla malucha, by
chwycić, napić się i poznawać nowy świat. Nie martw się, możesz przyczepić do niego uchwyty od innego kubka
tommee tippee, jeśli szkrab musi nabrać trochę wprawy.

Frajda picia, mniej mycia
Sprytny zawór niekapka gwarantuje czystość i suchość, gdy Twoje maleństwo odkrywa świat. A jeśli chcesz, by dziecko
poznało uroki przepływającego swobodnie płynu – wystarczy jeden pstryk i zawór zdjęty!

Łatwy w myciu i montażu
Wiadomość z ostatniej chwili! Maluchy robią bałagan! Na sobie i wokół siebie! Ale to nic! Kubek składa się z trzech
prostych części, które w każdej chwili można bezproblemowo rozłożyć, a następnie umyć w ciepłej wodzie lub w górnym
koszu zmywarki.

Części można dowolnie mieszać i dopasowywać do siebie
Nareszcie! Już nie musisz desperacko poszukiwać nakładki, która będzie pasować. Wszystkie kubki tommee tippee
składają się z wymiennych części. Wszystko będzie do siebie pasować.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/tommee-tippee-bidon-ze-slomka-12m-rozowy-260-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Kombinacje, które przyciągają wzrok
Wybieraj z gamy kolorów i wzorów, znajdź idealny bidon dla siebie i swojego dziecka!

Wszystkie kubki tommee tippee nie posiadają bisfenolu A

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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