
Újszülött szett

 

Klasszikus

 

SCD271/00

Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen

éjszaka*

Kevesebb hasfájás**

A Philips Avent praktikus SCD271/00 termékcsomagja, amely 4 Classic

cumisüveget (2 db 125 ml-es és 2 db 260 ml-es), egy cumisüveg- és cumitisztító

kefét, és egy 0-6 hónapos babáknak való átlátszó fehér játszócumit tartalmaz.

Kényelmesebb etetés a baba ritmusában

Könnyű ráharapás az etetőcumi egyedülálló szelepének köszönhetően

Csökkenti a nyugtalanságot és a rossz közérzetet

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

Meggátolja, hogy a levegő a baba pocakjába kerüljön

Klinikailag bizonyított hasfájáscsökkentő rendszer

Alkalmazkodik gyermeke növekvő igényeihez

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható

Előnyök és funkciók:

A cumisüvegek klinikailag igazoltan csökkentik a hasfájást

Ívelt kefefej és lekerekített nyél

Fogszabályozós játszócumi

0% BPA tartalmú termék
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Fénypontok

Alkalmazkodik gyermeke növekvő igényeihez

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi

kapható.

0% BPA

Ez a termék 0% BPA anyagot tartalmaz

Cumisüveg és cumimosó kefe

A speciális, hajlított kefefej és különleges

kialakítású nyél segítségével a cumisüvegek,

etetőcumik, tálak és evőeszközök alaposan

tisztára mosogathatók

Klinikailag tesztelt cumisüvegek

Az egyedülálló, hasfájást megakadályozó

rendszer két összetevője a Philips Avent

etetőcumi és egy átalakító gyűrű, mely azáltal

segíti elő a jobb emésztést, hogy a levegő a

baba pocakja helyett a cumisüvegbe kerül.*

Fogszabályozós játszócumi

A fogszabályzós és összeharapható átlátszó

játszócumi tekintettel van a baba

szájpadlásának, fogazatának és ínyének

természetes fejlődésére. Minden játszócumink

szilikonból készül, valamint íz- és illatmentes.

Könnyű ráharapás

Az etetőcumi egyedülálló szelepe a csecsemő

táplálkozási ritmusának megfelelően nyúlik,

így a tej a baba által választott ütemben

áramlik, minimalizálva a túletetés, a bukás, a

büfizés és a szélgörcs előfordulását.

Jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

A kisbabák egészséges fejlődése és

boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és

esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló

klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára,

hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek

kialakítása befolyásolja-e a csecsemők

viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips

Avent Classic cumisüveg jelentősen,

megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a

nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt

kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74

perccel szemben, p=0,05). Ez különösen

éjszaka volt igaz.**

Egyedülálló, hasfájást megelőző rendszer

Miközben a baba eszik, az etetőcumi

egyedülálló szelepe megnyúlik, így a levegő

az üvegbe kerül és nem a baba pocakjába.*
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Műszaki adatok

A következőt tartalmazza:

Cumisüveg és cumimosó kefe: 1 db

Átlátszó játszócumi: 1 db

Cumisüveg: 4 db

Származási hely

Anglia

Formatervezés

Cumisüveg kialakítása: Széles nyakú,

Ergonomikus kialakítás

Fejlődési szakaszok

Szakaszok: 0–6 hó

Anyag

BPA-mentes*

Jellemzők

Sterilizálható

Cumisüveg

Anyag: BPA-mentes

Egyszerű használat

A cumisüveg használata: Könnyű tisztítás,

Könnyű tartani

Funkciók

Ráharapás: Könnyű ráharapás, Elősegíti a

cumi elfogadását

Etetőcumi: Az étkezés ritmusához igazodik

Hasfájást csökkentő szelep: Két részből álló,

hasfájást csökkentő rendszer

 

* * Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint a

babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint a más

cumisüvegből tápláltak (Gyermekegészségügyi Intézet,

London, 2008).

* ** Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az

Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak

hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből

tápláltak, különösen éjszaka.
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