


Neno Bottle 240 i Bottle 300 to dwa nowe modele w 
ofercie butelek naszej marki. Zaprojektowaliśmy 
produkt wielozadaniowy. Butelka nie tylko nadaje się 
do podawania mleka, ale również znakomicie spraw-
dzi się przy nauce picia wody czy herbatek. Bottle 
240 przeznaczona jest dla dzieci pomiędzy 3-6 mie-
siącem życia, a Bottle 300 będzie idealna dla malucha 
powyżej szóstego miesiąca życia.

Dwie pojemności

Bottle 240

Bottle 300

3-6m



Każda butelka marki Neno posiada smoczek z wbudowanym 
zaworkiem antykolkowym, a ergonomiczny kształt przypomina-

jący pierś matki sprawi, że dziecko w naturalny sposób będzie 
korzystać z butelki.

Antykolkowa



Produkt został wykonany z materiałów wolnych
od bisfenolu i innych szkodliwych substancji. Seria 
Neno Bottle to gwarancja bezpieczeństwa i 
najwyższej jakości.

Bezpieczna

Łatwe picie
Butelka Neno Bottle pozwala na swobodny 

przepływ płynów w każdej pozycji -  pionowej, czy 
poziomej. To zasługa systemu z wbudowaną rurką, 

który został zaprojektowany z myślą o nawet 
najbardziej wymyślnych pozycjach Twojego Urwisa.



W zestawie znajdziesz również 
rurkę  zakończoną specjalnym 

pływakiem. Dzięki temu nieza-
leżnie od pozycji w jakiej Twoje 

dziecko trzyma butelkę, 
słomka będzie zawsze pod 

wodą umożliwiając swobodny 
przepływ płynu.

Magiczny
pływak



Butelki z serii Neno Bottle są wygodne zarówno dla dziec-
ka, jak i dla rodzica. Ergonomiczny kształt butelki zapewnia 
wygodny chwyt dorosłemu, a dodatkowe uszka to świetny 

wstęp do nauki samodzielnego picia.

Komfort użytkowania



Neno Bottle 240 i Neno Bottle 300 posia-
dają w zestawie specjalny uchwyt, który 
pomoże Twojemu maluszkowi nauczyć się 
pić samodzielnie. Uchwyt można łatwo 
zdemontować, kiedy chcesz użyć butelki 
do karmienia mlekiem.

Uniwersalna



Butelki serii Neno Bottle są w 
100% kompatybilne ze wszyst-
kimi laktatorami marki Neno, 
dzięki czemu z łatwością 
możesz łączyć oba produkty.

Zgrana para



Skala na butelce:
Zawór antykolowy:
Materiał wykonania:
Uchwyt do nauki picia:
Rurka z pływakiem:
Pojemność butelki:
Wymiary:
Waga:
EAN:
PN:
CN:
Wymiary pudełek:
Waga pudełek:

Tak
Tak
PP/Silikon
Tak
Tak
240 ml
170x70 mm
110g
5902479672403
NEN-BAB-BT002
39241000
17,5x8x11,5 cm
158g

240 300

Tak
Tak
PP/Silikon
Tak
Tak
300 ml
192x70 mm
120g
5902479672410
NEN-BAB-BT003
39241000
19,5x8x11,5 cm
174g


