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Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko

Buteliukas, čiulptukas ir čiulptukų rinkinys

Patogus rinkinys, kurį sudaro 4 „Natural“ buteliukai (2x 4 oz ir 2x 9 oz), buteliukams

ir čiulptukams skirtas šepetėlis ir baltas permatomas žindukas 0–6 mėnesių

kūdikiui. Naudojant naująjį buteliuką maitinimas iš buteliuko tapo natūralesnis,

paprasčiau derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Patogesnis ir malonesnis vaikui maitinimas

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Padeda orui išeiti iš kūdikio pilvelio

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Lengva suimti ir laikyti bet kuria kryptimi

Ergonomiška forma – maksimalus komfortas

Kiti privalumai

Ortodontinis čiulptukas

Lenkta šepetėlio galvutė palengvina valymą

Suderinama su visu „Philips Avent Natural“ asortimentu

Paprasta naudoti ir valyti, greitai ir lengvai surenkamas

Šiuose buteliukuose nėra BPA*
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Ypatybės

Natūralus žindimas

Platus krūties formos čiulptukas skatiną

natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi,

ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir

buteliuku.

Unikali, patogi žiedlapio struktūra

Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina

minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui

susispausti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu

ir malonesniu maitinimu.

Modernus dieglius mažinantis vožtuvas

Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija

sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius

įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio

pilvuką.

Ergonomiška forma

Dėl unikalios formos buteliuką lengva suimti ir

laikyti bet kuria kryptimi – tai itin patogu net

mažytėms kūdikio rankytėms.

Ortodontinis čiulptukas

Permatomas, ortodontinis, suspaudžiamas

čiulptukas yra patogus augančio kūdikio

gomuriui, dantims ir dantenoms. Visi mūsų

čiulptukai pagaminti iš silikono, yra beskoniai

ir bekvapiai.

Viso asortimento suderinamumas

Naujasis „Philips Avent Natural“ buteliukas

suderinamas su „Philips Avent“ asortimentu,

išskyrus klasikinius buteliukus ir puodelių

rankenėles. Rekomenduojame naudoti

„Natural“ buteliukus tik su „Natural“ maitinimo

žindukais.

Lenkta šepetėlio galvutė

Specialiai išlenkta šepetėlio galvutė ir

suformuotas galiukas pasiekia visų buteliukų

plačiu kaklu, čiulptukų, maitinimo priemonių

kraštelius ir kruopščiai išvalo.

Paprasta naudoti ir valyti

Dėl plataus buteliuko kakliuko lengva pripilti ir

valyti. Tik kelios dalys, kurias galima greitai ir

paprastai surinkti.

Šiuose buteliukuose nėra BPA*

Naujasis „Philips Avent Natural“ buteliukas

pagamintas iš medžiagos be BPA

(polipropilenas).
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Specifikacijos

Kilmės šalis

Anglija

Medžiaga

Buteliukas: Be BPA*, Polipropilenas

čiulptukas: Be BPA*, Silikoninis

Kas pridedama

Kūdikių buteliukas: 4 vnt.

Buteliukų ir čiulptukų šepetėlis: 1 vnt.

Permatomas čiulptukas: 1 vnt.

Buteliukas

Medžiaga: Be BPA*

Konstrukcija

Buteliuko dizainas: Ergonomiška forma, Platus

kakliukas

Lengva naudoti

Buteliuko naudojimas: Patogus laikyti, Lengvai

surenkamas, Lengva valyti

Vystymosi etapai

Etapai: nuo 0 iki 6 mėn.

Funkcijos

Žindymas: Lengva derinti maitinimą krūtimi ir

iš buteliuko, Natūralus žindimas

čiulptukas: Itin minkštas ir lankstus žindukas,

Unikali, patogi žiedlapio struktūra

Dieglius mažinantis vožtuvas: Moderni

dieglius mažinanti sistema

Savybės

Gali būti sterilizuojami
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