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Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
Radīts barošanai bez pārtraukumiem

Šajā Philips Avent Classic+ jaundzimušā sākuma komplektā ir iekļautas 4 Classic+ 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.

Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

Pretkoliku vārsts, kas samazina kolikas*

Par 60 % mazāk raudāšanas naktīs*

Rievotā virsma novērš knupīša sakļaušanos, nodrošinot nepārtrauktu barošanu

Knupīša forma nodrošina ciešu satveršanu

Vienkārša lietošana, tīrīšana un salikšana

Uzbūve, kas novērš noplūdes

Neliels daļu skaits ātrai un vieglai salikšanai un tīrīšanai

Viegli satverama

Citas priekšrocības

Mācību krūzīte vieglai pārejai uz patstāvīgu dzeršanu

Ortodontisks, simetrisks un saliecams knupītis

Nesatur BPA*

Saderīga ar Philips Avent produktu klāstu

Pieejami knupīši ar dažādu plūsmas ātrumu



Jaundzimušā sākuma komplekts SCD371/01

Izceltie produkti

Mazāk koliku

Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai

neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā,

izraisot kolikas un diskomfortu. Kad jūsu

mazulis ēd, knupītī esošais vārsts saliecas,

ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos

vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri.

Ar tā palīdzību gaiss paliek pudelītē un

neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un

diskomfortu.

Mazāk raudāšanas

Philips Avent pretkoliku pudelīte samazina

raudāšanu. Mazuļi, kurus baro no Philips Avent

pretkoliku pudelītes, naktīs raud par 60 %

mazāk nekā mazuļi, kurus baro no citu ražotāju

pretkoliku pudelītēm. *

Barošana bez pārtraukumiem

Knupīša forma ļauj to cieši satvert un rievotā

virsma palīdz novērst knupīša sakļaušanos, lai

barošana būtu nepārtraukta un ērta.

Uzbūve, kas novērš noplūdes

Mūsu pretkoliku pudelīte ir izstrādāta, lai

novērstu noplūdes barošanas laikā un sniegtu

patiesi ērtu barošanas pieredzi.

Vienkārša salikšana un tīrīšana

Tikai 4 daļas, plats pudeles kakliņš un apaļi

stūri: mūsu pudelīte ir ātri saliekama un viegli

tīrāma. Neuztraucieties par pudelītes tīrīšanu,

jo tas būs ātri.

Viegli satverama

Pudelītes unikālā forma ļauj viegli satvert un

turēt pudelīti jebkurā virzienā.

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.

Nesatur BPA*

Philips Avent Classic+ barošanas pudelīte ir

izgatavota no materiāla, kas nesatur BPA*

(polipropilēnu).

Saderība produktu klāsta ietvaros

Philips Avent Classic+ pudelīte ir saderīga ar

Philips Avent preču klāstu, izņemot Natural

zīdaiņu pudelītes un krūzīšu rokturus. Iesakām

lietot Classic+ pudelītes tikai ar Classic+

barošanas knupīšiem.

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: Plats kakliņš, Ergonomiska

forma

Vienkārša lietošana

Pudelītes lietošana: Vienkārša tīrīšana, Viegli

saliekama, Viegli satverama

Vienkārša lietošana: Paredz. izm. trauku mazg.

mašīnā un mikrov. krāsnī

Attīstības posmi

Posmi: 0-12 mēneši

Funkcijas

Pretkoliku vārsts: Airflex ventilēšanas sistēma

ir radīta, lai samazinātu gaisa norīšanu

Knupis: Viegli satverams; rievotā virsma novērš

knupja sakļaušanos; apstiprināta pretkoliku

sistēma

Vienkārša lietošana: vienkārša tīrīšana un

salikšana, bez noplūdēm

Saderība: Pilnīga saderība ar Classic+

Funkcijas

Var sterilizēt

* 2 nedēļas veciem mazuļiem, kas baroti ar Philips Avent

pudelīti, bija mazāk koliku nekā mazuļiem, kas baroti ar

tradicionālo pudelīti. 2 nedēļas veciem mazuļi, kas

baroti ar Philips Avent pudelīti, niķojās mazāk nekā

mazuļi, kas baroti ar tradicionālo pudelīti.

* 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
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