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Je to kluk!
Ideální dárek pro maminky a jejich milované novorozence
Je to kluk! je ideální dárek pro maminky a jejich novorozený poklad. Dárková sada
obsahuje láhev na krmení Philips AVENT Classic a dudlík Freeﬂow, které dítěti
zajistí ten nejlepší start do života.
Snižte riziko podrážděného chování a koliky s lahví Classic
Snadné přisátí díky jedinečnému ventilu dudlíku
Klinicky ověřený účinek – významně méně podrážděného chování
Ergonomický tvar pro maximální pohodlí
Klinicky ověřený antikolikový systém
Vždy používejte kroužek adaptéru.
K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky
Dudlík pro jemný kontakt s pokožkou dítěte
Ortodontický, symetrický stlačitelný dudlík
Silikonové dudlíky pro příjemné použití
Další výhody
Klasická láhev a dudlík neobsahují BPA*
Ideální dárek pro novopečené maminky a jejich milované novorozence
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Přednosti
Snadné nasazení

Jedinečný antikolikový systém

Ortodontický dudlík

Jedinečný ventil dudlíku se ohýbá podle rytmu
krmení dítěte. Mléko teče pouze rychlostí, jakou
si vaše dítě zvolí, takže se nepřejídá, nedáví,
neříhá a nenadýmá se.

Jedinečný ventil dudlíku umožňuje při krmení
proudění vzduchu do láhve a nikoliv do bříška
dítěte.***

Ploché symetrické dudlíky Philips AVENT ve
tvaru kapky respektují přirozený vývoj patra,
zoubků a dásní vašeho dítěte i v případě, že se
dudlík v ústech dítěte otočí.

Kroužek adaptéru
Významně méně podrážděného chování

Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a
pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné
klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar
kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo
se, že dětská lahev Philips AVENT Classic
značně snižuje projevy podrážděného chování
o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi
(46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo
obzvláště v noci.**

Silikonové dudlíky pro příjemné použití

Nezapomeňte s lahví Philips AVENT Classic
vždy použít kroužek adaptéru (je součástí
balení každé lahve Philips AVENT Classic).
Vyhovují potřebám vašeho rostoucího dítěte

Silikon je chuťově neutrální a bez zápachu,
proto vaše dítě dudlík Philips AVENT s vysokou
pravděpodobností přijme. Je hladký,
průhledný, snadno se čistí a nelepí se. Dudlík
je pevný a odolný a nemění postupem času
tvar ani barvu.
Láhev a dudlík bez obsahu BPA*
Klasická láhev Philips AVENT a dudlík
neobsahují BPA*.

Ergonomický tvar
K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky.

Jedinečný tvar kojenecké lahve umožňuje
snadné držení a uchopení v jakémkoli směru
a zajišťuje tak maximální pohodlí, dokonce
i pro malé ručičky dítěte.

Ideální dárek pro maminku a dítě
Tato dárková sada je ideálním dárkem pro
novopečené maminky a jejich milované
novorozence.
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Speciﬁkace
Země původu
Anglie: Ano

Snadné použití
Použití lahve: Snadné čištění, Snadné
uchopení

Materiál
Láhev: Polypropylen, Bez BPA*
Dudlík: Silikon, Bez BPA*

Stupně vývoje
Stupně: 0–6 měsíců

Láhev
Materiál: Bez BPA*
Design
Tvar lahve: Široké hrdlo, Ergonomický tvar

Funkce
Nasazení: Snadné nasazení, Podporuje přijetí
bradavky
Antikolikový ventil: Dvoudílný antikolikový
systém
Méně podrážděného chování: Zvláště v noci
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Funkce
Lze sterilizovat: Ano
Bez BPA: Ano
Pomůže vám utišit vaše dítě: Ano
Hygienická krytka: Ano
Co je součástí
Láhev na krmení: 1 ks
Silikonový dudlík: 1 ks
Zaklapávací hygienická krytka: 1 ks

* Splňuje evropskou směrnici (2011/8/EU)

