
Yenidoğan Başlangıç
Seti

 

Classic

 

SCD271

Özellikle geceleri bebeğinizi rahatlatmaya yardım

eder*

Daha az gaz sancısı (kolik)**

4 Classic biberon (2 x 125 ml/4 oz ve 2 x 260 ml/9 oz), bir biberon ve biberon

emziği fırçası ile 0-6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan

kullanışlı Philips Avent SCD271/00 hediye seti.

Bebeğinizin belirlediği hızda daha rahat beslenme

Emzikteki benzersiz valf sistemi sayesinde kolay emme

Huzursuzluk ve rahatsızlığı azaltır

Huzursuzluğu önemli ölçüde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

Havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlar

Klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistem

Bebeğinizin artan ihtiyaçlarını karşılamak için

Beş farklı emzik akış hızı bulunmaktadır

Avantajlar ve özellikler:

Biberonların kolik oluşumunu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

Kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı uç

Ortodontik emzik

BPA İçermeyen Ürün
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Özellikler

Bebeğinizin artan ihtiyaçlarını karşılar

Beş farklı emzik akış hızı bulunmaktadır.

%0 BPA

Bu ürün BPA içermez

Biberon ve emzik fırçası

Özel kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucu,

mükemmel temizlik için her türlü biberon,

emzik ve besleme aracının köşelerine ulaşır.

Klinik olarak kanıtlanmış biberonlar

Philips Avent emzik ile adaptör halkasından

oluşan benzersiz antikolik sistem, havanın

bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini

sağlayarak sindirime yardımcı olur.*

Ortodontik emzik

Şeffaf emziğin ortodontik ve esnek yapısı,

bebeğin damak, diş ve diş etinin doğal

gelişimine uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm

emziklerimiz silikondan yapılmıştır; tatsız ve

kokusuzdur.

Kolay kavrama

Emzikteki benzersiz valf sistemi, bebeğinizin

beslenme ritmine uyum sağlar. Süt sadece

bebeğinizin belirlediği hızda akar ve böylelikle

aşırı yemeyi, kusmayı, mide ve bağırsak

gazlarını en aza indirir

Huzursuzluğu önemli ölçüde azaltır

Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve

beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının

tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip

etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney

gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek

biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla

huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika

azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika,

p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri

geçerlidir.**

Benzersiz antikolik sistem

Bebeğiniz beslenirken emziğin benzersiz valf

sistemi havanın bebeğinizin midesi yerine

şişeye dolmasını sağlar.*
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Teknik Özellikler

Paket içeriği

Biberon ve emzik fırçası: 1 adet

Şeffaf emzik: 1 adet

Biberon: 4 adet

Menşei

İngiltere

Tasarım

Biberon tasarımı: Geniş boyunlu, Ergonomik

tasarım

Gelişim aşamaları

Aşamalar: 0 - 6 ay

Malzeme

BPA içermez*

Özellikler

Sterilize edilebilir

Biberon

Malzeme: BPA içermez

Kolay kullanım

Biberon kullanımı: Kolay temizlenir, Tutması

kolay

Fonksiyonlar

Kavrama: Kolay kavrama, Emziğe alışmayı

kolaylaştırır

Emzik: Beslenme ritmini daha esnek hale

getirir

Antikolik valf: İki parçalı kolik önleyici sistem

 

* *İki haftalık bebeklerle yapılan klinik bir çalışma, başka

biberonlarla beslenen bebeklere göre huzursuzluk

düzeyinin daha az olduğunu göstermiştir. (Bu çalışma

Londra'da bulunan Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından

gerçekleştirilmiştir. 2008.)

* ** Klinik bir çalışma, Avent biberon ile beslenen 2

haftalık bebeklerin rakip marka bir biberonla beslenen

bebeklere kıyasla, özellikle geceleri, daha az kolik

sorunu yaşadığını göstermiştir.
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