
Začetni komplet za
novorojenčke

 

Classic+ (novo)

 
SCD371/00

Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
Enostavno čiščenje za popolno higieno

Priročen komplet Philips Avent SCD371/00 vključuje 4 stekleničke Classic+ (2 x 125 ml in 2 x 260 ml), ščetko za

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

Prednosti in lastnosti:

Upognjena čistilna glava in posebej oblikovan ročaj

Druge prednosti

Brez bisfenola A

Združljivo z vsemi izdelki Philips Avent

Izbirate lahko med cuclji z različnimi pretoki

Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

Sistem proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Nemirnega vedenja je manj, predvsem ponoči

Dojenček nadzira pretok mleka za vračanja hrane, podiranja kupčka in napenjanja

Enostavna uporaba, čiščenje in sestavljanje

Ergonomska oblika za enostavno držanje

Malo delov za hitro in enostavno sestavljanje

Širok vrat in malo delov za enostavno čiščenje

Brez polivanja za prijetno hranjenje



Začetni komplet za novorojenčke SCD371/00

Značilnosti

Manj trebušnih krčev

Za razliko od ostalih stekleničk je klinično

dokazani sistem proti trebušnim krčem sedaj

integriran v cucelj, zato lahko steklenično brez

težav pravilno sestavite. Med hranjenjem se

edinstveni ventil na cuclju odpira in tako

spušča zrak v stekleničko in ne v trebušček

dojenčka.

Manj nemirnega vedenja*

Spanje in prehrana sta ključnega pomena za

zdravje in zadovoljstvo dojenčka. Z

randomizirano klinično preiskavo so hoteli

ugotoviti, ali oblika stekleničke vpliva na

vedenje dojenčka. Steklenička za dojenčke

Philips Avent Classic dokazano znatno

zmanjšuje nemirno vedenje za približno 28

minut dnevno v primerjavi s primerljivo

stekleničko (46 minut v primerjavi s 74

minutami, p=0,05). To je bilo izrazito predvsem

ponoči.*

Manj vračanja hrane, podiranja kupčka in

napenjanja

Edinstveni ventilček na cuclju deluje v ritmu

naravnega hranjenja dojenčka. Dojenček izbira

pretok mleka in s tem zmanjšuje možnost

pretirane sitosti, polivanja odvečnega mleka,

spahovanja in napenjanja.

Brez polivanja

Nova steklenička Classic+ preprečuje polivanje

med hranjenjem, zato je to vedno prijetno.

Enostavno čiščenje

Steklenička ima samo 4 dele, širok vrat in

zaobljene robove, zato jo lahko enostavno

očistite hitro in temeljito. Stekleničko vedno

hitro povsem očistite.

Enostavno sestavljanje v nekaj sekundah

Nova steklenička Classic+ ima samo 4 dele za

hitro in enostavno sestavljanje.

Enostavno držanje

Edinstvena oblika stekleničke omogoča

enostaven in zanesljiv oprijem ne glede na to,

kako je obrnjena, in zagotavlja največje udobje

celo za otrokove drobne ročice.

Brez bisfenola A

Steklenička Philips Avent Classic+ je skladno z

direktivo EU (2011/8/EU) izdelana iz

polipropilena, ki ne vsebuje bisfenola A.

Združljivo z vsemi izdelki serije

Steklenička Philips Avent Classic+ je združljiva

z večino izdelkov Philips Avent. Priporočamo,

da stekleničko Classic+ uporabljate samo s

cuclji Classic+.
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Specifikacije

Država porekla

Angliji

Material

Steklenička: Polipropilen, Brez bisfenola A*

Cucelj: Silikon, Brez bisfenola A*

Kaj vsebuje

Ščetka za stekleničko in cucelj: 1 kos

Prosojna duda: 1 kos

Otroška steklenička: 4 kos

Steklenička

Material: Brez bisfenola A*

Zasnova

Zasnova stekleničke: Širok vrat, Ergonomska

oblika

Enostavna uporaba

Uporaba stekleničke: Enostavno čiščenje,

Enostavno držanje

Enostavna uporaba: Enostavno držanje,

Primerno za pomivalni stroj in mikrovalovno

pečico, Enostavno sestavljanje, Enostavno

čiščenje

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–12 mesecev

Funkcije

Klinično dokazano: Klinično dokazan sistem

proti trebušnim krčem

Cucelj: Upogiba se v ritmu hranjenja,

Enostaven oprijem

Priročnost

Zmogljivost: 4 oz

Značilnosti

Lahko ga sterilizirate

* 2 tedna stari novorojenčki, ki so hranjeni s stekleničko

Philips Avent, imajo veliko manj težav s trebušnimi krči

kot dojenčki, ki so hranjeni z običajno stekleničko. 2

tedna stari novorojenčki, ki so hranjeni s stekleničko

Philips Avent, so precej mirnejši kot dojenčki, ki so

hranjeni z običajno stekleničko.
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