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Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

Egyszerű tisztítás a tökéletes higiénia érdekében

A Philips Avent praktikus SCD371/00 termékcsomagja, amely 4 Classic+ cumisüveget (2 db 125 ml-es és 2 db

260 ml-es), egy cumisüveg- és cumitisztító kefét, és egy 0-6 hónapos babáknak való átlátszó fehér játszócumit

tartalmaz.

Előnyök és funkciók:

Ívelt kefefej és lekerekített nyél

Egyéb előnyök

BPA-mentes

Kompatibilis a Philips Avent termékválasztékkal

Különböző folyáserősségű etetőcumik kaphatók

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

Hasfájást csökkentő rendszer*

Különösen éjszaka tapasztalható kevesebb nyugtalanság*

A tej folyását a baba szabályozza a kevesebb bukás, büfizés és szélgörcs érdekében

Egyszerű használat, tisztítás és összeállítás

Egyszerűen kezelhető, ergonomikus alak

Kevés elemből áll, gyorsan, egyszerűen összeállítható

Széles nyak és kevés elem a könnyű tisztítás érdekében

Szivárgásmentes az élvezhetőbb táplálás érdekében
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Fénypontok

Kevesebb hasfájás

Más cumisüvegekkel ellentétben a klinikailag

igazolt hasfájást csökkentő rendszer most be

van építve az etetőcumiba, így a cumisüveg

különösen könnyen összerakható. Miközben a

baba táplálkozik, az etetőcumi egyedülálló

szelepe kinyílik, így a levegő az üvegbe kerül

és nem a baba pocakjába.

Kevesebb nyugtalanság*

A kisbabák egészséges fejlődése és

boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és

esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló

klinikai vizsgálatot végeztek annak

vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt

cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a

csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy

a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen,

megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a

nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt

kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74

perccel szemben, p=0,05). Ez különösen

éjszaka volt igaz.*

Kevesebb bukás, büfizés és szélgörcs

Az etetőcumi egyedülálló szelepe a csecsemő

táplálkozási ritmusának megfelelően nyúlik,

így a tej a baba által választott ütemben

áramlik, minimalizálva a túletetés, a bukás, a

büfizés és a szélgörcs előfordulását.

Szivárgásmentes

Az új Classic+ cumisüveget az etetés közbeni

szivárgás megelőzésére tervezték, az

élvezhetőbb táplálás érdekében.

Könnyű tisztítás

A 4 elemnek, az üveg széles nyakának,

valamint a lekerekített sarkoknak köszönhetően

a cumisüvegünk gyorsan és alaposan

tisztítható. Így nyugodt lehet, hogy a

cumisüveg pillanatok alatt tiszta lesz.

Könnyű összeszerelés másodpercek alatt

Az új Classic+ cumisüveg csak 4 elemből áll a

gyors és egyszerű összeállítás érdekében.

Könnyű tartani

Különleges alakjának köszönhetően a

cumisüveg könnyen megtartható és minden

irányból kényelmesen megfogható, még a

csecsemő apró kezeivel is.

BPA-mentes

Az EU 2011/8/EU számú irányelvét szem előtt

tartva, az új Philips Avent Classic+ cumisüveg

BPA-mentes anyagból (polipropilén) készült.

Kompatibilitás a teljes termékválasztékkal

A Philips Avent Classic+ cumisüveg

kompatibilis a Philips Avent termékcsalád

legtöbb tagjával. Javasoljuk, hogy a Classic+

cumisüveget csak Classic+ etetőcumikkal

használja.
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Műszaki adatok

Anyag

Cumisüveg: polipropilén, BPA-mentes*

Etetőcumi: Szilikon, BPA-mentes*

A következőt tartalmazza:

Cumisüveg és cumimosó kefe: 1 db

Átlátszó játszócumi: 1 db

Cumisüveg: 4 db

Cumisüveg

Anyag: BPA-mentes*

Kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Széles nyakú,

Ergonomikus kialakítás

Egyszerű használat

A cumisüveg használata: Könnyű tisztítás,

Könnyű tartani

Egyszerű használat: Könnyű tartani,

Mosogatógépben tisztítható, mikrohullámú

készülékben használható, Könnyen

összeállítható, Könnyű tisztítás

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–12 hónap

Funkciók

Klinikailag bizonyított: klinikailag

bizonyítottan hasfájáscsökkentő

Etetőcumi: Az étkezés ritmusához igazodik,

Könnyű ráharapás

Kényelem

Tároló kapacitás: 4 uncia

Jellemzők

Sterilizálható

* Kéthetes korukban a Philips Avent cumisüveggel etetett

babáknál ritkábban fordultak elő hasfájásos tünetek,

mint azoknál, akiket hagyományos cumisüveggel

etettek. Kéthetes korukban a Philips Avent

cumisüveggel etetett babák kevésbé voltak

nyugtalanok, mint azok, akiket hagyományos

cumisüveggel etettek.
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