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Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Startowy zestaw upominkowy Philips Avent Natural obejmuje 4 butelki Natural (2 po 125 ml i 2 po 260 ml),

kubek treningowy z miękkim smoczkiem oraz biały przezroczysty smoczek dla dzieci 0–6 miesięcy.

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Bardziej wygodne i satysfakcjonujące karmienie dziecka

Wyjątkowe płatki zwiększające miękkość i giętkość smoczka oraz chroniące przed zapadaniem się

Odprowadzanie powietrza z dala od brzuszka dziecka

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Inne zalety

Kubek treningowy ułatwia naukę samodzielnego picia

Ortodontyczny, symetryczny i miękki smoczek

Ergonomiczny kształt zapewnia maksymalny komfort

Łatwe użytkowanie i czyszczenie, szybkie i łatwe składanie

W tej serii dostępne są smoczki o różnych szybkościach wypływu

Zgodność z produktami Philips Avent

Zaufanie mam od 1984 r.

Butelki nie zawierają bisfenolu A*
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Zalety

Naturalne przysysanie

Szeroki smoczek przypominający kształtem

pierś pozwala dziecku w naturalny sposób

przyssać się i ułatwia łączenie karmienia

piersią i butelką.

Wyjątkowe płatki zapewniające wygodę

Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka

zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka

zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi

bardziej wygodny sposób karmienia.

Zaawansowana nakładka antykolkowa

Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza

dyskomfort i częstotliwość występowania kolki,

odprowadzając powietrze do butelki zamiast

do brzuszka dziecka.

Pierwszy krok do używania kubka

Dzięki kubkowi treningowemu dziecko będzie

w stanie samodzielnie trzymać butelkę, pijąc

ze znajomego smoczka.

Smoczek ortodontyczny

Płaski smoczek w kształcie kropli opracowano

z dbałością o naturalny rozwój podniebienia,

zębów i dziąseł dziecka, nawet jeśli smoczek

obróci się w buzi do góry nogami.

Ergonomiczny kształt

Niezwykle wygodny kształt — nawet dzieci

mogą łatwo chwycić butelkę rączkami i

przenieść ją w dowolnym kierunku.

Łatwe użytkowanie i czyszczenie

Szeroka szyjka butelki ułatwia napełnianie i

czyszczenie. Produkt składa się z zaledwie

kilku części, dzięki czemu montaż jest szybki i

prosty.

Zaspokaja rosnące potrzeby Twojego dziecka

Butelki Philips Avent Natural oferują smoczki o

różnych stopniach wypływu, aby zaspokoić

rosnące potrzeby Twojego dziecka. Pamiętaj,

że oznaczenia wieku mają charakter

orientacyjny, ponieważ dzieci rozwijają się w

różnym tempie. Wszystkie smoczki są

dostępne w zestawach po dwie sztuki: dla

noworodków, z małą, średnią, dużą i

regulowaną prędkością wypływu oraz do

gęstego pokarmu.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Zawartość zestawu

Butelka dla niemowląt: 4 szt.

Kubek treningowy: 1 szt.

Przezroczysty smoczek: 1 szt.

Materiał

Butelka: Bez bisfenolu A*, Polipropylen

Smoczek: Bez bisfenolu A*, Silikon

Wykończenie

Projekt butelki: Ergonomiczny kształt, Szeroka

szyjka

Łatwość użytkowania

Używanie butelki: Wygodne trzymanie, Łatwe

składanie, Łatwe czyszczenie

Etapy rozwoju

Etapy: 0–12 miesięcy

Funkcje

Przysysanie: Łatwe łączenie karmienia piersią

i butelką, Naturalne przysysanie

Smoczek: Bardzko miękki i elastyczny

smoczek, wyjątkowe płatki zapewniające

wygodę

Zaworek antykolkowy: Zaawansowany system

zapobiegania kolkom

Właściwości

Możliwość sterylizacji

* 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
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