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Punčka je!
Idealno darilo za mamice in njihove novorojenčke

Komplet "Punčka je!" je idealno darilo za mamice in njihove novorojenčke. Darilni

komplet vključuje stekleničko Philips AVENT Classic in dudo Freeflow, ki

dojenčkom omogočata najboljši začetek življenja.

S stekleničko Classic zmanjšajte nemirno vedenje in trebušne krče

Edinstven ventil na cuclju za enostaven oprijem

Klinično dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje

Ergonomska oblika za popolno udobje

Klinično dokazan sistem proti trebušnim krčem

Vedno uporabljajte prilagodilni obroč

Izbirate lahko med cuclji s petimi različnimi pretoki

Duda Freeflow za udobnejšo uporabo na dojenčkovi koži

Ortodontski, simetrični in zložljivi cucelj

Uporabniku prijazni silikonski cuclji

Druge prednosti

Klasična steklenička z dudo Freeflow je brez bisfenola A*

Idealno darilo za mamice in njihove novorojenčke
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Značilnosti

Enostaven oprijem

Edinstveni ventil na cuclju se upogiba skladno

z otrokovimi gibi pri hranjenju. Pretok mleka je

tako odvisen od otrokove izbire, kar pomaga

preprečevati prenajedanje, vračanje hrane,

podiranje kupčka in napenjanje

Znatno zmanjša nemirno vedenje

Spanje in prehrana sta ključnega pomena za

zdravje in zadovoljstvo dojenčka. Z

randomizirano klinično preiskavo so hoteli

ugotoviti, ali oblika stekleničke vpliva na

vedenje dojenčka. Steklenička za dojenčke

Philips AVENT Classic dokazano znatno

zmanjšuje nemirno vedenje za približno 28

minut dnevno v primerjavi s primerljivo

stekleničko (46 minut v primerjavi s 74

minutami, p=0,05). To je bilo izrazito predvsem

ponoči.**

Ergonomska oblika

Edinstvena oblika stekleničke omogoča

enostaven in zanesljiv oprijem ne glede na to,

kako je obrnjena, in zagotavlja največje udobje

celo za otrokove drobne ročice.

Edinstveni sistem proti trebušnim krčem

Med hranjenjem se edinstveni ventil na cuclju

upogiba in tako spušča zrak v stekleničko in ne

v trebušček dojenčka.***

Prilagodilni obroč

Stekleničko Philips AVENT Classic vedno

uporabljajte s prilagodilnim obročem (priložen

je vsaki steklenički Philips AVENT Classic).

Idealno darilo za mamico in otroka

Ta darilni komplet je popolno darilo za mamice

in njihove novorojenčke.

Ortodontski cucelj

Ploščati simetrični cuclji kapljičaste oblike

Philips AVENT omogočajo naraven razvoj

neba, zob in dlesni otroka, tudi če ima

dojenček dudo v ustih narobe obrnjeno.

Uporabniku prijazni silikonski cuclji

Silikonski cucelj Philips AVENT nima vonja in

okusa, zato ga bo vaš dojenček zlahka sprejel.

Silikon je gladek, prozoren, enostaven za

čiščenje in se ne lepi. Cucelj je trpežen, ima

dolgo življenjsko dobo in sčasoma ne

spremeni oblike ali barve.

Steklenička in duda brez bisfenola A*

Klasična steklenička Philips AVENT z dudo s

prostim pretokom je brez bisfenola A*.

Prilagojeno rasti dojenčka

Izbirate lahko med cuclji s petimi različnimi

pretoki.
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Specifikacije

Država porekla

Anglija

Material

Steklenička: Polipropilen, Brez bisfenola A*

Cucelj: Silikon, Brez bisfenola A*

Steklenička

Material: Brez bisfenola A*

Zasnova

Zasnova stekleničke: Širok vrat, Ergonomska

oblika

Enostavna uporaba

Uporaba stekleničke: Enostavno čiščenje,

Enostavno držanje

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–6 mesecev

Funkcije

Oprijem: Enostaven oprijem, Spodbuja

sprejem cuclja

Ventil proti trebušnim krčem: Dvodelni sistem

proti trebušnim krčem

Dojenčki so veliko bolj mirni: Predvsem ponoči

Značilnosti

Lahko ga sterilizirate

Brez bisfenola A

Pomaga pomiriti otroka

Higienski pokrovček

Kaj vsebuje

Steklenička za hranjenje: 1 kos

Silikonska duda: 1 kos

Zaščitni higienski pokrovček: 1 kos
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