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Kislány!
Ideális ajándék anyukák és az újszülöttük számára egyaránt

A „Kislány!” ideális ajándék az újdonsült anyukák és az újszülöttük számára

egyaránt. Az ajándékcsomag tartalmazza a Philips Avent Classic cumisüveget és

egy légáteresztő játszócumit, hogy biztosítsa az újszülött számára a legjobb

kezdetet az életben.

A Classic cumisüveg csökkenti a nyugtalanságot és a hasfájást

Könnyű ráharapás az etetőcumi egyedülálló szelepének köszönhetően

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

Ergonomikus kialakítás a maximális kényelem érdekében

Klinikailag bizonyított hasfájáscsökkentő rendszer

Az adaptergyűrű használata mindig szükséges

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható

A légáteresztő játszócumi extra kényelmet nyújt a baba bőrének

Fogszabályozós, szimmetrikus, összeharapható cumi

Gyermekbarát szilikon játszócumik

Egyéb előnyök

A Classic cumisüveg és a légáteresztő játszócumi BPA-mentes*

Ideális ajándék az újdonsült anyukák és az újszülöttük számára egyaránt
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Fénypontok

Könnyű ráharapás

Az etetőcumi egyedülálló szelepe a csecsemő

táplálkozási ritmusának megfelelően nyúlik,

így a tej a baba által választott ütemben

áramlik, minimalizálva a túletetés, a bukás, a

büfizés és a szélgörcs előfordulását.

Jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

A kisbabák egészséges fejlődése és

boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és

esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló

klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára,

hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek

kialakítása befolyásolja-e a csecsemők

viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips

Avent Classic cumisüveg jelentősen,

megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a

nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt

kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74

perccel szemben, p=0,05). Ez különösen

éjszaka volt igaz.**

Ergonomikus kialakítás

Különleges alakjának köszönhetően a

cumisüveg könnyen megtartható és minden

irányból kényelmesen megfogható, még a

csecsemő apró kezeivel is.

Egyedülálló, hasfájást megelőző rendszer

Miközben a baba eszik, az etetőcumi

egyedülálló szelepe megnyúlik, így a levegő

az üvegbe kerül és nem a baba pocakjába.*

Adaptergyűrű

A Philips Avent Classic cumisüveget csak a

(minden Philips Avent Classic cumisüveghez

mellékelt) adaptergyűrűvel együtt használja.

Ideális ajándék az anyukának és a babának

Ideális ajándékcsomag az újdonsült anyukák

és az újszülöttük számára egyaránt.

Fogszabályozós játszócumi

A Philips Avent lapos, csepp alakú és

szimmetrikus játszócumik figyelembe veszik a

kisbaba szájpadlásának, fogainak és ínyének

fejlődését. Az sem okoz gondot, ha fordítva van

a szájában.

Gyermekbarát szilikon játszócumik

A Philips Avent szilikon cumi íztelen és

szagtalan, ezért kisbabája könnyebben

elfogadja. A szilikon sima, áttetsző, könnyen

tisztítható, és nem válik ragadóssá. A

játszócumi ellenálló, tartós, és a használat

során sem veszti el formáját, és nem

színeződik el.

BPA-mentes* cumisüveg és játszócumi

A Philips Avent Classic cumisüveg és a

légáteresztő játszócumi BPA-mentes*.

Alkalmazkodik gyermeke növekvő igényeihez

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi

kapható.
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Műszaki adatok

Származási hely

Anglia

Anyag

Cumisüveg: polipropilén, BPA-mentes*

Etetőcumi: Szilikon, BPA-mentes*

Cumisüveg

Anyag: BPA-mentes*

Formatervezés

Cumisüveg kialakítása: Széles nyakú,

Ergonomikus kialakítás

Egyszerű használat

A cumisüveg használata: Könnyű tisztítás,

Könnyű fogni

Fejlődési szakaszok

Szakaszok: 0–6 hó

Funkciók

Ráharapás: Könnyű ráharapás, Elősegíti a

cumi elfogadását

Hasfájást csökkentő szelep: Két részből álló,

hasfájást csökkentő rendszer

Kevesebb nyugtalanság: Különösen éjszaka

Jellemzők

Sterilizálható

BPA-mentes

Segít a baba megnyugtatásában

Higiénikus védőkupak

A következőt tartalmazza:

Cumisüveg: 1 db

Szilikoncumi: 1 db

Rápattintható higiénikus védőkupak: 1 db

 

* 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑06‑24

Verzió: 2.0.1

EAN: 08 71010 36083 56

www.philips.com

http://www.philips.com/

