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A cumisüveges etetés elkezdésének természetes

módja

Cumisüveg, etetőcumi és játszócumi készlet

Praktikus csomag, amely 4 Natural cumisüveget (2 x 125 ml és 2 x 260 ml), egy

cumisüveg- és etetőcumi-tisztító kefét, és egy 0-6 hónapos babáknak való

átlátszó fehér játszócumit tartalmaz. Az új cumisüveggel a cumisüveges táplálás

természetesebb, és a baba könnyebben szokja meg, ha felváltva szoptatják és

táplálják cumisüvegből.

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Kényelmesebb etetés, elégedettebb baba

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem

engedik összetapadni.

Meggátolja, hogy a levegő a baba pocakjába kerüljön

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Könnyű fogni bármely irányból

Ergonomikus kialakítás a maximális kényelem érdekében

Egyéb előnyök

Fogszabályozós játszócumi

Üvegmosó kefe hajlított kefefejjel az egyszerű tisztításért

Kompatibilis a Philips Avent Natural termékválasztékkal

Egyszerűen használható és tisztítható, gyorsan és könnyen összeállítható

Az üvegek BPA-mentesek*
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Fénypontok

Természetes mell-érzet

A széles, mell alakú etetőcumi természetes

mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon

hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke

könnyebben szokja meg a szoptatás és a

cumisüvegből etetés kombinálását.

Egyedülálló és kényelmes szirmok

Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi

puhaságát és rugalmasságát, valamint nem

engedik azt összetapadni. Gyermeke

elégedettebb lesz az etetés után.

Speciális, hasfájást csökkentő szelep

Innovatív, kétszelepes kialakításának

köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a

teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a

levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.

Ergonomikus kialakítás

Különleges alakjának köszönhetően a

cumisüveg könnyen megtartható és minden

irányból kényelmesen megfogható, még a

csecsemő apró kezeivel is.

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.

Kompatibilitás a termékskálán belül

Az új Philips Avent Natural cumisüveg

kompatibilis a Philips Avent termékekkel,

kivéve a Classic üvegeket és pohárfogantyúkat.

A Natural cumisüvegeket ajánlatos kizárólag

Natural etetőcumival használni.

Ívelt kefefej

A speciális, hajlított kefefej és különleges

kialakítású nyél segítségével a széles nyakú

cumisüvegek, etetőcumik, tálak és evőeszközök

alaposan tisztára mosogathatók.

Egyszerű használat és tisztítás

Az üveg széles nyaka megkönnyíti a

cumisüveg feltöltését és tisztítását. Kevés

elemből áll, gyorsan, egyszerűen

összeállítható.

Az üvegek BPA-mentesek*

Az új Philips Avent Natural cumisüvegek PBA-

mentes* anyagból (polipropilénből) készültek.
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Műszaki adatok

Anyag

Cumisüveg: BPA-mentes*, polipropilén

Etetőcumi: BPA-mentes*, Szilikon

A következőt tartalmazza:

Cumisüveg: 4 db

Cumisüveg és cumimosó kefe: 1 db

Átlátszó játszócumi: 1 db

Cumisüveg

Anyag: BPA-mentes*

Kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus

kialakítás, Széles nyakú

Egyszerű használat

A cumisüveg használata: Könnyű tartani,

Könnyen összeállítható, Könnyű tisztítás

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–6 hó

Funkciók

Ráharapás: A szoptatás és a cumisüveg

könnyen kombinálható, Természetes mell-érzet

Etetőcumi: Rendkívül puha és rugalmas

etetőcumi, Egyedülálló és kényelmes szirmok

Hasfájást csökkentő szelep: Korszerű,

hasfájást csökkentő rendszer

Jellemzők

Sterilizálható
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