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Este băieţel!
Cadoul ideal pentru mame şi bebeluşii lor minunaţi

„Este băieţel” este cadoul ideal pentru mame şi bebeluşii lor minunaţi. Setul

cadou conţine un biberon AVENT Classic de la Philips şi o suzetă Freeflow pentru

a oferi bebeluşului cel mai bun start în viaţă.

Reduceţi agitaţia şi colicile cu ajutorul biberonului Classic

Începere uşoară a hrănirii datorită supapei unice a tetinei

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Formă ergonomică pentru confort maxim

Sistem anti-colici dovedit clinic

Utilizaţi întotdeauna inelul adaptor

Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite pentru tetine

Suzetă Freeflow pentru confort sporit pe pielea bebeluşului

Tetină ortodontică, comprimabilă şi simetrică

Tetine confortabile din silicon

Alte beneficii

Biberonul şi suzeta cu debit liber Classic sunt fără BPA*

Cadoul ideal pentru proaspetele mămici şi bebeluşii lor minunaţi
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Repere

Începere uşoară a hrănirii

Supapa unică a tetinei se ajustează după

ritmul de hrănire al bebeluşului dvs. Laptele va

curge în ritmul ales de bebeluşul dvs.,

reducând astfel supra-hrănirea, expectorarea,

eructaţiile şi gazele intestinale

Reduce în mod semnificativ agitaţia

Somnul şi alimentaţia sunt vitale pentru

sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost

efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă

designul biberonului pentru sugari afectează

„comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că

biberonul Philips AVENT Classic reduce în

mod semnificativ agitaţia cu aproximativ 28 de

minute pe zi faţă de biberonul de comparaţie

(46 minute în loc de 74 minute, p=0,05). Acest

lucru este valabil în special noaptea.**

Formă ergonomică

Datorită formei unice, biberonul este uşor de

ţinut şi de strâns în orice direcţie, pentru confort

maxim, chiar şi pentru mânuţele bebeluşului

dvs.

Sistem unic anti-colici

Pe măsură ce vă hrăniţi bebeluşul, supapa

unică de pe tetină se pliază pentru a permite

intrarea aerului în biberon şi nu în burtica

bebeluşului.***

Inel adaptor

Nu uitaţi să utilizaţi întotdeauna biberonul

Philips AVENT Classic împreună cu inelul

adaptor (inclus cu fiecare biberon Philips

AVENT Classic).

Se potriveşte nevoilor creşterii bebeluşului

Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite

pentru tetine.

Tetină ortodontică

Tetinele Philips AVENT plate, simetrice, de

forma unei picături, respectă dezvoltarea

naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor

bebeluşului, chiar dacă partea terminală a

suzetei este orientată în sus în gură.

Tetine confortabile din silicon

Tetina Philips AVENT de silicon este inodoră şi

fără gust, prin urmare copilul dvs. o va accepta

mai uşor. Siliconul este neted,

transparent, uşor de curăţat şi nu devine

lipicios. Tetina este durabilă, rezistentă şi nu îşi

pierde forma şi nu se decolorează în timp.

Biberon şi suzetă fără BPA*

Biberonul şi suzeta cu debit liber Philips

AVENT Classic sunt fără BPA*.

Cadoul ideal pentru mamă şi copil

Acest set de cadou este ideal pentru

proaspetele mămici şi bebeluşii lor minunaţi.
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Specificaţii

Ţara de origine

Anglia

Material

Biberon: Polipropilenă, Fără BPA*

Tetină: Silicon, Fără BPA*

Biberon

Material: Fără BPA*

Design

Design biberon: Gât larg, Formă ergonomică

Uşor de utilizat

Utilizarea biberonului: Uşor de curăţat, Uşor de

ţinut

Etape de dezvoltare

Etape: 0 - 6 luni

Funcţii

Începerea hrănirii: Începere uşoară a hrănirii,

Promovează acceptarea tetinei

Supapă anti-colici: Sistem din două piese

împotriva colicilor

Mai puţină agitaţie: În special noaptea

Caracteristici

Pot fi sterilizate

Fără BPA

Ajută la liniştirea bebeluşului dvs.

Capac igienic

Include

Biberon: 1 buc.

Suzetă din silicon: 1 buc.

Capac igienic, cu aplicare rapidă: 1 buc.

 

* Conform Directivei UE (2011/8/UE)
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