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Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul
Uşor de combinat cu alăptarea

Acest set cadou pentru nou-născuţi Philips Avent Natural include 4 biberoane Natural (2x 4 oz şi 2x 9 oz), o cană

de tranziţie cu tetină moale şi o suzetă albă translucidă pentru 0-6 luni.

Combinarea uşoară a hrănirii la sân cu biberonul

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

O hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare pentru bebeluş

Petale unice pentru o tetină moale, flexibilă, fără aplatizare

Nu permite pătrunderea aerului în burtica bebeluşului

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Alte beneficii

Cană de tranziţie pentru trecerea uşoară la etapa de băut independent

Tetină ortodontică, simetrică şi comprimabilă

Formă ergonomică pentru confort maxim

Simplu de utilizat şi curăţat, asamblare rapidă şi uşoară

Debite diferite ale tetinelor disponibile în cadrul gamei

Compatibil cu gama Philips Avent

Mamele au încredere în el din 1984

Biberoanele nu conţin BPA*
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Repere

Începere naturală a alăptării

Tetina mare care imită forma sânului

promovează o începere naturală a hrănirii

similară cu alăptarea şi facilitează combinarea

alăptării cu hrănirea de la biberon.

Petale de confort unice

Petalele din interiorul tetinei sporesc

delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea

tetinei. Bebeluşul se va bucura de o hrănire

mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.

Supapă anti-colici avansată

Design inovator cu două supape conceput să

reducă colicile şi disconfortul, direcţionând

aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.

Primul pas către băutul din cană

Cu o cană de tranziţie, copilul va putea ţine

cana singur şi va bea din tetina cu care s-a

obişnuit.

Suzetă ortodontică

Tetinele plate, simetrice, cu profil de picătură,

respectă dezvoltarea naturală a palatului, a

dinţilor şi a gingiilor bebeluşului, chiar dacă

suzeta se întoarce în gură.

Formă ergonomică

O formă extrem de confortabilă, uşor de ţinut şi

de apucat din orice direcţie, chiar şi pentru

mânuţele bebeluşului tău.

Simplu de utilizat şi curăţat

Gâtul larg al biberonului facilitează umplerea

şi curăţarea. Numai câteva piese pentru o

asamblare rapidă şi simplă.

Se potriveşte nevoilor creşterii bebeluşului

Gama de biberoane Philips Avent Natural oferă

debite diferite ale tetinelor pentru a ţine pasul

cu creşterea bebeluşului. Reţine că indicaţiile

de vârstă sunt aproximative, deoarece

bebeluşii se dezvoltă în ritmuri diferite. Toate

tetinele sunt disponibile în pachete duble:

primul debit, nou-născut, debit lent, mediu,

rapid şi variabil şi hrană consistentă.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Include

Biberon: 4 buc.

Cană de tranziţie: 1 buc.

Suzetă translucidă: 1 buc.

Material

Biberon: Fără BPA*, Polipropilenă

Tetină: Fără BPA*, Silicon

Design

Design biberon: Formă ergonomică, Gât larg

Uşor de utilizat

Utilizarea biberonului: Uşor de ţinut, Uşor de

asamblat, Uşor de curăţat

Etape de dezvoltare

Etapă: 0-12 luni

Funcţii

Începerea hrănirii: Combinarea uşoară a

hrănirii la sân şi cu biberonul, Începere

naturală a alăptării

Tetină: Tetină extrem de moale şi de flexibilă,

petale unice de confort

Supapă anti-colici: Sistem anti-colici avansat

Caracteristici

Pot fi sterilizate

* 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
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