
Dizajnová darčeková
súprava

 
1 Natural

9 oz/260 ml

Cumlík s pomalým prietokom

 
SCD627

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Súprava fľaše, cumlíkov a spony na cumlík

Sloníková darčeková súprava pre chlapcov je ideálnym darčekom pre mamičky a ich malé poklady. Táto

praktická sada obsahuje jednu fľašu Natural, dva cumlíky a jednu sponu na cumlík.

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie vášho bábätka

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Udržiava vzduch mimo bruška vášho bábätka

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Ľahké uchopenie a držanie v ľubovoľnom smere

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie



Dizajnová darčeková súprava SCD627/01

Hlavné prvky Technické údaje

Prirodzené prisatie

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje

prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke

na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí

kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Jedinečné pohodlné lupienky

Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a

ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si

vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.

Zdokonalený ventil potláčajúci koliku

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie

koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše

a nie do bruška dieťaťa.

Ergonomický tvar

Vďaka jedinečnému tvaru sa táto fľaša ľahko

chytá a drží v ľubovoľnom smere, aj malými

detskými rúčkami, vďaka čomu poskytuje

maximálny komfort.

 

Krajina pôvodu

Anglicko: áno

Materiál

Fľaša: Neobsahuje BPA*, Polypropylén

Cumlík: Neobsahuje BPA*, Silikónový

Čo je súčasťou balenia

Detská fľaša: 1 ks

Cumlík: 2 ks

Spona na cumlík: 1 ks

Fľaša

Materiál: Neobsahuje BPA*

Dizajn

Dizajn fľaše: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Jednoduché používanie

Používanie fľaše: Jednoduché držanie,

Jednoduchá montáž, Jednoduché čistenie

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 12 mesiacov

Funkcie

Prisatie: Jednoduché spojenie dojčenia a

kŕmenia z fľaše, Prirodzené prisatie

Cumlík: Mimoriadne mäkký a ohybný cumlík,

Jedinečné pohodlné lupienky

Ventil potláčajúci koliku: Zdokonalený systém

potláčajúci koliku

Vlastnosti

Možnosť sterilizácie: áno

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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