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Visdabiskākais paņēmiens barošanai ar pudelīti
Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Šajā Philips Avent Natural jaundzimušā sākuma komplektā ir iekļautas 4 Natural zīdaiņu pudelītes (2 x 118 ml un 2

x 266 ml), mācību krūzīte ar mīksto knupīti un balts caurspīdigs knupītis 0-6 mēnešus veciem mazuļiem.

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Ērtāka un patīkamāka mazuļa barošana

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Novirza gaisu prom no mazuļa vēderiņa

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Citas priekšrocības

Mācību krūzīte vieglai pārejai uz patstāvīgu dzeršanu

Ortodontisks, simetrisks un saliecams knupītis

Ergonomiska forma maksimālam komfortam

Vienkārša izmantošana un tīrīšana, ātra un viegla salikšana

Klāstā pieejami knupīši ar dažādu plūsmas ātrumu

Saderīga ar Philips Avent produktu klāstu

Māmiņu palīgs kopš 1984. gada

Šīs pudelītes nesatur BPA*



Jaundzimušā sākuma komplekts SCD290/05

Izceltie produkti

Dabisks satvēriens

Platais knupītis krūts formā veicina dabisku

satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim

vieglāk apvienot barošanu ar krūts un no

pudelītes.

Unikālas komforta ziedlapas diz.

Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša

mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu

mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.

Mūsdienīgs pretkoliku vārsts

Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas

un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē,

nevis mazuļa vēderā.

Pirmais solis pretī dzeršanai no krūzītes

Ar mācību krūzīti jūsu mazulis spēs patstāvīgi

turēt pudelīti, dzerot no pazīstamā knupīša.

Ortodontisks knupītis

Plakanie, simetriskie knupīši ar piliena formu ir

izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju,

zobu un smaganu dabisku attīstību, pat ja

knupītis mutē tiek apvelts otrādi.

Ergonomiska forma

Īpaši ērta forma, viegli satverams un

pavēršams jebkurā virzienā, pat ar mazuļa

rociņām

Vienkārša izmantošana un tīrīšana

Platais pudelītes kakliņš padara vieglāku

uzpildi un tīrīšanu. Tikai dažas detaļas ātrai un

vieglai salikšanai.

Atbilst mazuļa pieaugošajām prasībām

Philips Avent Natural pudelīšu klāstā pieejami

knupīši ar dažādu plūsmas ātrumu, lai

pielāgotos augošā mazuļa prasībām. Ņemiet

vērā, ka vecuma norādījumi ir aptuveni, jo

mazuļi attīstās dažādā tempā. Visi knupīši ir

pieejami iepakojumā pa divi: jaundzimušo,

lēnas plūsmas, vidējas plūsmas, ātras

plūsmas, maināmas plūsmas un biezajai

barībai.

Saderība produktu klāsta ietvaros

Philips Avent Natural pudelīte ir saderīga ar

Philips Avent klāstu, izņemot Classic pudelītes

un krūzīšu rokturus. Iesakām lietot Natural

pudelītes tikai ar Natural barošanas knupīšiem.

Māmiņu palīgs

Kopš 1984. gada Philips Avent rada un ražo

produktus, ko iedvesmo daba un kas izstrādāti,

pamatojoties uz rūpīgu izpēti un klīniskajiem

pētījumiem.

Nesatur BPA*

Philips Avent Natural pudelītes ir ražotas no

BPA* nesaturoša materiāla (polipropilēna).

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Izcelsmes valsts

Anglija

Kas ir iekļauts

Zīdaiņu pudelīte: 4 gab.

Mācību krūzīte: 1 gab.

Caurspīdīgs knupītis: 1 gab.

Materiāls

Pudelīte: Nesatur BPA*, Polipropilēns

Knupis: Nesatur BPA*, Silikona

Dizains

Pudelītes dizains: Ergonomiska forma, Plats

kakliņš

Vienkārša lietošana

Pudelītes lietošana: Viegli satverama, Viegli

saliekama, Vienkārša tīrīšana

Attīstības posmi

Posmi: 0-12 mēneši

Funkcijas

Piesūkšanās: Viegli apvienot barošanu ar krūti

un barošanu ar pudelīti, Dabisks satvēriens

Knupis: Īpaši mīksts un lokans knupītis,

unikālas un ērtas ziedlapiņas

Pretkoliku vārsts: Uzlabota pretkoliku sistēma

Funkcijas

Var sterilizēt

 

* 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
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