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Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
Súprava s fľašami a cumlíkom

Praktická kolekcia obsahujúca 4 fľaše Natural (2 x 125 ml a 2 x 260 ml), kefku na

fľaše a cumlíky a biely priehľadný cumlík pre deti vo veku 0 – 6 mesiacov. Vďaka

našej novej fľaši je kŕmenie z fľaše prirodzenejšie, pretože kombinovanie dojčenia

a kŕmenia z fľaše je teraz jednoduchšie.

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie vášho bábätka

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Udržiava vzduch mimo bruška vášho bábätka

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Ľahké uchopenie a držanie v ľubovoľnom smere

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Ďalšie výhody

Ortodontický cumlík

Zakrivená hlavica kefky pre jednoduché čistenie

Kompatibilný so sortimentom Philips Avent Natural

Jednoduché použitie a čistenie, rýchle a ľahké zloženie

Tieto fľaše neobsahujú BPA*
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Hlavné prvky

Prirodzené prisatie

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje

prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke

na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí

kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Jedinečné pohodlné lupienky

Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a

ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si

vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.

Zdokonalený ventil potláčajúci koliku

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie

koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše

a nie do bruška dieťaťa.

Ergonomický tvar

Vďaka jedinečnému tvaru sa táto fľaša ľahko

chytá a drží v ľubovoľnom smere, aj malými

detskými rúčkami, vďaka čomu poskytuje

maximálny komfort.

Ortodontický cumlík

Ortodontický skladací priehľadný cumlík

zohľadňuje prirodzený vývin ústneho

podnebia, zubov a ďasien dieťaťa. Všetky naše

cumlíky sú vyrobené zo silikónu a sú bez chuti

a zápachu.

Kompat. v celom sortimente výrobkov

Nová fľaša Philips Avent Natural je

kompatibilná s produktmi radu Philips Avent

s výnimkou fliaš a držadiel hrnčekov radu

Classic. Fľaše radu Natural odporúčame

používať výlučne s cumlíkmi na kŕmenie

Natural.

Zakrivená hlavica kefky

Špeciálne zakrivená hlavica kefky a tvarovaný

hrot úchytky dosiahnu do kútov všetkých typov

fliaš, cumlíkov aj produktov na kŕmenie a

zaistia dôkladné vyčistenie.

Ľahko sa používa a čistí

Široké hrdlo fľaše uľahčuje plnenie a čistenie.

Má len pár dielov, takže sa dá rýchlo a ľahko

zložiť.

Tieto fľaše neobsahujú BPA*

Nové fľaše na prirodzené kŕmenie Philips

Avent Natural sú vyrobené z materiálu, ktorý

neobsahuje BPA* (polypropylén).
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Technické údaje

Krajina pôvodu

Anglicko: áno

Materiál

Fľaša: Neobsahuje BPA*, Polypropylén

Cumlík: Neobsahuje BPA*, Silikónový

Čo je súčasťou balenia

Detská fľaša: 4 ks

Kefka na fľaše a cumlíky: 1 ks

Priehľadný cumlík: 1 ks

Fľaša

Materiál: Neobsahuje BPA*

Dizajn

Dizajn fľaše: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Jednoduché používanie

Používanie fľaše: Jednoduché držanie,

Jednoduchá montáž, Jednoduché čistenie

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov

Funkcie

Prisatie: Jednoduché spojenie dojčenia a

kŕmenia z fľaše, Prirodzené prisatie

Cumlík: Mimoriadne mäkký a ohybný cumlík,

Jedinečné pohodlné lupienky

Ventil potláčajúci koliku: Zdokonalený systém

potláčajúci koliku

Vlastnosti

Možnosť sterilizácie: áno

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2020‑03‑04

Verzia: 8.3.1

EAN: 08 71010 36122 92

www.philips.com

http://www.philips.com/

