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Naraven začetek hranjenja s stekleničko
Komplet s stekleničko, cucljem in dudo

Priročen komplet s 4 stekleničkami Natural (2 x 125 ml in 2 x 260 ml), ščetko za

stekleničko in cucelj ter belo prosojno dudo za dojenčke starosti 0–6 mesecev.

Nova steklenička zagotavlja naravnejše hranjenje za enostavno kombinacijo

dojenja in hranjenja po steklenički.

Kombinacija naravnega dojenja in hranjenja po steklenički

Širok cucelj v obliki dojke za naraven oprijem otroka

Udobnejše in prijetnejše hranjenje dojenčka

Edinstveni cvetni listi za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Preprečuje dovajanje zraka v otrokov trebušček

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Enostaven in zanesljiv oprijem v vseh smereh

Ergonomska oblika za popolno udobje

Druge prednosti

Ortodontska duda

Ščetka za stekleničke z ukrivljeno glavo za enostavno čiščenje

Združljivo z vsemi izdelki Philips Avent Natural

Enostavna uporaba in čiščenje ter hitro in enostavno sestavljanje

Stekleničke ne vsebujejo bisfenola A*
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Značilnosti

Naraven oprijem otroka

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven

oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke,

in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in

hranjenja s stekleničko.

Udobje z obliko cvetnih listov

Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje

mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se

cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in

prijetnejše hranjenje.

Napreden ventilček proti trebušnim krčem

Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma

preprečuje trebušne krče in omogoča večje

udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v

otrokov trebušček.

Ergonomska oblika

Edinstvena oblika stekleničke omogoča

enostaven in zanesljiv oprijem ne glede na to,

kako je obrnjena, in zagotavlja največje udobje

celo za otrokove drobne ročice.

Ortodontska duda

Ortodontski zložljivi cucelj prosojne dude

omogoča naraven razvoj neba, zob in dlesni

dojenčka. Vse naše dude so izdelane iz

silikona ter so brez okusa in vonja.

Združljivo z ostalimi izdelki

Nova steklenička Philips Avent Natural je

združljiva z izdelki Philips Avent, razen s

stekleničkami in ročaji za lončke Classic.

Priporočamo vam, da stekleničke Natural

uporabljate samo s cuclji Natural.

Upognjena čistilna glava

Z upognjeno čistilno glavo in posebej

oblikovanim koncem ročaja dosežete kote v

vseh stekleničkah s širokim vratom, cucljih in

izdelkih za hranjenje ter jih temeljito očistite.

Enostavna uporaba in čiščenje

Široki vrat stekleničke omogoča enostavno

polnjenje in čiščenje. Sestavljena je iz samo

nekaj delov, zato je sestava hitra in enostavna.

Stekleničke ne vsebujejo bisfenola A*

Nove stekleničke Philips Avent Natural so

izdelane iz polipropilena, ki ne vsebuje

bisfenola A*.

 



Začetni komplet za novorojenčke SCD290/01

Specifikacije

Država porekla

Anglija

Material

Steklenička: Brez bisfenola A*, Polipropilen

Cucelj: Brez bisfenola A*, Silikon

Kaj vsebuje

Otroška steklenička: 4 kosa

Ščetka za stekleničko in cucelj: 1 kosa

Prosojna duda: 1 kosa

Steklenička

Material: Brez bisfenola A*

Zasnova

Zasnova stekleničke: Ergonomska oblika, Širok

vrat

Enostavna uporaba

Uporaba stekleničke: Enostavno držanje,

Enostavno sestavljanje, Enostavno čiščenje

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–6 mesecev

Funkcije

Oprijem: Enostavna kombinacija naravnega

dojenja in stekleničke, Naraven oprijem otroka

Cucelj: Izjemno mehak in prožen cucelj,

Udobje z obliko cvetnih listov

Ventil proti trebušnim krčem: Napredni sistem

proti trebušnim krčem

Značilnosti

Dovoljena sterilizacija

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo

brez predhodnega obvestila.

Blagovne znamke so v lasti podjetja

Koninklijke Philips N.V. ali drugih

lastnikov.

Datum izdaje

2020‑03‑04

Različica: 8.3.1

EAN: 08 71010 36122 92

www.philips.com

http://www.philips.com/

