
Avent Royal
ajándékcsomag

 

Klasszikus

 
SCD683

Jó evés, jó alvás
KORLÁTOZOTT KIADÁS

A Philips SCD683/31 fenséges gyűjteménye tartalmazza a következő Avent

termékeket: 1 Classic 260 ml-es cumisüveg és két fehér hagyományos játszócumi,

6-18 hónapos korig.

Előnyök és funkciók:

0% BPA tartalmú termék

Alkalmazkodik gyermeke növekvő igényeihez

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható

Csökkenti a nyugtalanságot és a rossz közérzetet

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

A levegő a cumisüvegbe jut, nem a baba pocakjába

Klinikailag bizonyított hasfájáscsökkentő rendszer

Kényelmesebb etetés a baba ritmusában

Könnyű ráharapás az etetőcumi egyedülálló szelepének köszönhetően



Avent Royal ajándékcsomag SCD683/31

Fénypontok Műszaki adatok

0% BPA

Ez a termék 0% BPA anyagot tartalmaz

Egyedülálló, hasfájást megelőző rendszer

Miközben a baba eszik, az etetőcumi

egyedülálló szelepe megnyúlik, így a levegő

az üvegbe kerül és nem a baba pocakjába.*

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.**

Alkalmazkodik gyermeke növekvő igényeihez

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi

kapható.

Származási hely

Anglia

Anyag

BPA-mentes*

A következőt tartalmazza:

Szilikoncumi: 2 db

Cumisüveg

Anyag: BPA-mentes

Formatervezés

Cumisüveg kialakítása: Széles nyakú,

Ergonomikus kialakítás

Egyszerű használat

A cumisüveg használata: Könnyű tisztítás,

Könnyű tartani

Fejlődési szakaszok

Szakaszok: 6 hónapos kortól

Funkciók

Hasfájást csökkentő szelep: Két részből álló,

hasfájást csökkentő rendszer

Ráharapás: Könnyű ráharapás, Elősegíti a

cumi elfogadását

Etetőcumi: Az étkezés ritmusához igazodik

Jellemzők

Sterilizálható
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