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Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Navrženo pro krmení bez přerušení

Tato dárková sada Philips Avent Classic+ se dodává s průhlednou 125ml lahví Classic+, zdobenou 260ml lahví

Classic+ a dvěma zdobenými dudlíky s doplňujícími zvířecími motivy.

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku pro krmení bez přerušení

Tvar dudlíku navržen pro bezpečné uzavření

Snadné používání, čištění a sestavování

Konstrukce bez netěsností

Snadné čištění a sestavení díky malému množství částí

Snadné uchopení

Široké hrdlo lahve se zaobleným rohem pro snadné čištění

Další výhody

Ortodontický, symetrický a stlačitelný sosák šidítka

K dispozici jsou dudlíky s různými průtoky

Kompatibilní s řadou Philips Avent

Těší se důvěře maminek od roku 1984



Dárková sada Classic+ SCD374/01

Přednosti

Méně koliky

Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby

vzduch proudil do lahve a nikoli do bříška

dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky

a nepohodlí. Během krmení se v dudlíku ohýbá

ventil, který umožňuje proudění vzduchu do

zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku.

Tím udržuje vzduch v lahvi mimo bříško dítěte,

čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

Méně podrážděného chování

Antikoliková láhev Philips Avent snižuje

podrážděné chování. U dětí krmených pomocí

antikolikové lahve Philips Avent bylo

pozorováno o 60 % méně podrážděného

chování v noci než u dětí krmených

konkurenční antikolikovou lahví.*

Krmení bez přerušení

Tvar dudlíku umožňuje bezpečné uzavření

lahve a textura zabraňuje stlačení dudlíku pro

pohodlné krmení bez přerušení.

Bezpečná západka

Tvar dudlíku navržen pro bezpečné uzavření

Konstrukce bez netěsností

Antikoliková lahev je navržena tak, aby během

krmení zabránila protékání a poskytovala tak

více pohodlí.

Snadné sestavení

Antikoliková lahev má jen několik částí a lze ji

tak snadno a rychle sestavit.

Snadné uchopení

Jedinečný tvar láhve umožňuje snadné držení

a uchopení v jakémkoli směru.

Snadné čištění

Díky širokému hrdlu a menšímu počtu dílů se

naše lahev snadno sestavuje, také rychle

a důkladně čistí.

Ortodontické šidítko

Ploché symetrické dudlíky ve tvaru kapky

respektují přirozený vývoj patra, zoubků a dásní

vašeho dítěte i v případě, že se dudlík v ústech

dítěte otočí.

Vyhovují potřebám vašeho rostoucího dítěte

Řada antikolikových lahví Philips Avent nabízí

dudlíky s různými průtoky, které drží krok

s růstem vašeho dítěte. Pamatujte na to, že

věkové určení je pouze orientační, protože děti

se vyvíjejí různým tempem. Všechny dudlíky

jsou k dispozici v balení po dvou kusech:

novorozenecký, pomalý, střední, rychlý,

variabilní a pro hustší stravu.

Těší se důvěře maminek

Od roku 1984 se značka Philips Avent zabývá

navrhováním a výrobou produktů, které jsou

inspirovány přírodou a byly vyvinuty díky

rozsáhlému výzkumu a klinickým testům.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Lahev

Materiál: Bez BPA*

Design

Tvar lahve: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Stupně vývoje

Stupně: 0–6 měsíců

Snadné použití

Použití láhve: Snadné sestavení, Snadné

čištění, Snadné uchopení

Funkce

Lze sterilizovat: Ano

Funkce

Antikolikový ventil: Ventilový systém Airflex

byl navržen k redukci polykání vzduchu

Dudlík: Snadné nasazení, žebrovaná textura

zabraňuje stlačení dudlíku, klinicky ověřený

antikolikový systém

Snadné použití: snadné čištění a sestavování,

nepropustné

Kompatibilita: Úplná kompatibilita se sadou

Classic+

Materiál

Lahev: Bez BPA*, Polypropylen

Dudlík: Bez BPA*, Silikon

Co je součástí

Dětská láhev: 2 ks

Šidítko: 2 ks

* 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

* Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips

Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně

neklidného chování v noci oproti dětem krmeným

konkurenční lahví.

* Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku,

tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení

krmení.

* Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně

způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede

k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky

patří pláč a podrážděné chování.
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