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Je to chlapec!
Ideálny darček pre mamičky a ich vzácneho novorodenca

Je to chlapec! je ideálnym darčekom pre čerstvé mamičky a ich vzácnych

novorodencov. Darčeková súprava obsahuje dojčenskú fľašu Classic značky

Philips Avent a cumlík Freeflow na najlepší štart do života dieťatka.

Zmiernite nespokojný krik a potlačte koliku s fľašou Classic

Jednoduché prisatie vďaka jedinečnému ventilu na cumlíku

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Klinicky overený systém potláčajúci koliku

Vždy používajte krúžkový adaptér

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom

Cumlík Freeflow pre viac pohodlia na pokožke bábätka

Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním

Ďalšie výhody

Fľaša Classic a cumlík s voľným prietokom bez obsahu BPA*

Ideálny darček pre čerstvé mamičky a ich vzácneho novorodenca



Darčeková súprava pre dieťatko SCD683/19

Hlavné prvky

Jednoduché prisatie

Jedinečný ventil na cumlíku sa počas kŕmenia

ohýba podľa rytmu, akým bábätko saje. Mlieko

bude prúdiť presne podľa tempa vášho

bábätka, čím zabránite prejedaniu, grckaniu a

plynatosti

Výrazné potlačenie nespokojného kriku

Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho

dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom

zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie

dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips

Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik

o približne 28 minút denne v porovnaní

s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p

= 0,05). To platí najmä v noci.**

Ergonomický tvar

Vďaka jedinečnému tvaru sa táto dojčenská

fľaša ľahko chytá a drží v ľubovoľnom smere, aj

malými detskými rúčkami. Vďaka tomu

poskytuje maximálne pohodlie.

Jedinečný systém na potláčanie koliky

Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na

cumlíku ohýba, a tým umožňuje prenikanie

vzduchu do fľaše a nie do bruška dieťaťa.*

Krúžkový adaptér

Nezabúdajte fľašu Philips Avent Classic

používať vždy s krúžkovým adaptérom (súčasť

každej fľaše Philips Avent Classic).

Prispôsobí sa rastúcim potrebám vášho

dieťaťa

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku

cumlíkom.

Ortodontický cumlík

Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent

v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin

ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa, aj

keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným

používaním

Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti

a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie

prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa

čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani

po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.

Fľaša a cumlík bez obsahu BPA*

Fľaša Philips Avent Classic a cumlík s voľným

prietokom bez obsahu BPA*.

Ideálny darček pre mamičku aj dieťatko

Táto darčeková súprava je ideálnym darčekom

pre čerstvé mamičky a ich vzácneho

novorodenca.
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Technické údaje

Krajina pôvodu

Anglicko: áno

Materiál

Fľaša: Polypropylén, Neobsahuje BPA*

Cumlík: Silikónový, Neobsahuje BPA*

Fľaša

Materiál: Neobsahuje BPA*

Dizajn

Dizajn fľaše: Široké hrdlo, Ergonomický tvar

Jednoduché používanie

Používanie fľaše: Jednoduché čistenie,

Jednoduché držanie

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov

Funkcie

Prisatie: Jednoduché prisatie, Podporuje

jednoduchšie prisatie

Ventil potláčajúci koliku: Dvojdielny systém

potláčajúci koliku

Menej nespokojného kriku: Najmä v noci

Vlastnosti

Možnosť sterilizácie: áno

Bez obsahu BPA: áno

Pomáha upokojiť dieťa: áno

Hygienická krytka: áno

Čo je súčasťou balenia

Detská fľaša: 1 ks

Silikónový cumlík: 1 ks

Nasadzovacia hygienická krytka: 1 ks

 

* 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑06‑26

Verzia: 2.0.1

EAN: 08 71010 36086 15

www.philips.com

http://www.philips.com/

