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Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i

dyskomfortu*

Opracowano z myślą o uniknięciu przerw podczas karmienia

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

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

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

O 60% rzadsze rozdrażnienie w nocy*

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Kształt smoczka zaprojektowany z myślą o bezpiecznym przysysaniu

Łatwe użytkowanie, czyszczenie i montaż

Konstrukcja zapobiegająca przeciekaniu

Całość składa się z niewielu części, dzięki czemu montaż i czyszczenie są szybkie i proste.

Wygodne trzymanie

Inne zalety

Kubek treningowy ułatwia naukę samodzielnego picia

Ortodontyczny, symetryczny i miękki smoczek

Bez bisfenolu A*

Zgodność z produktami Philips Avent

Dostępne są smoczki o różnych stopniach wypływu
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Zalety

Mniej kolek

Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z

myślą o zapobieganiu gromadzenia się

powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu

kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek

zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by

zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa

powietrze w tył butelki.Tym sposobem

zatrzymuje powietrze w butelce daleko od

brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć

częstotliwość kolek i dyskomfort.

Stan rozdrażnienia występuje rzadziej

Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza

częstotliwość występowania rozdrażnienia.

Dzieci karmione butelką antykolkową Philips

Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej

niż dzieci karmione konkurencyjną butelką

antykolkową*.

Nieprzerwane karmienie

Kształt smoczka umożliwia bezpieczne

przysysanie, a żebrowana faktura pomaga

zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki

temu karmienie nie wymaga przerw i jest

komfortowe.

Konstrukcja zapobiegająca przeciekaniu

Naszą butelkę antykolkową zaprojektowano

tak, aby nie przeciekała w trakcie karmienia,

dzięki czemu staje się ono prawdziwą

przyjemnością.

Łatwy montaż i czyszczenie

Naszą butelkę można w prosty sposób szybko

złożyć i dokładnie wyczyścić — ma szeroką

szyjkę i zaokrąglone brzegi oraz składa się z

zaledwie czterech części. Możesz mieć

pewność, że butelka Twojego dziecka jest

naprawdę czysta.

Wygodne trzymanie

Wyjątkowy kształt butelki ułatwia jej trzymanie

i kierowanie w dowolną stronę.

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.

Bez bisfenolu A*

Butelka do karmienia Philips Avent Classic +

została wykonana z materiału

niezawierającego bisfenolu A* (polipropylenu).

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

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

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: Szeroka szyjka, Ergonomiczny

kształt

Łatwa obsługa

Używanie butelki: Łatwe czyszczenie, Łatwe

składanie, Wygodne trzymanie

Łatwa obsługa: Można stosować w

zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych

Etapy rozwoju

Etapy: 0–12 miesięcy

Funkcje

Zaworek antykolkowy: System otworów Airflex

opracowany z myślą o ograniczeniu połykania

powietrza

Smoczek: Łatwe przysysanie, żebrowana

faktura zapobiegająca zapadaniu się smoczka,

system antykolkowy o potwierdzonym

działaniu

Łatwa obsługa: łatwy montaż i czyszczenie,

szczelność

Zgodność: Pełna zgodność z serią Classic +

Właściwości

Możliwość sterylizacji

* Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips

Avent przejawiały mniejszą skłonność do kolek niż

dzieci karmione tradycyjną butelką. Dwutygodniowe

niemowlęta karmione butelką Philips Avent były

rzadziej rozdrażnione niż dzieci karmione butelką

innego znanego producenta.

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