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komplekts

 

Classic

 
SCD683

Laba barošana, labs miegs
LIMITED EDITION

Karaliskā kolekcija SCD683/31 no Philips Avent ietver 1 Classic 9 unču barošanas

pudelīti un divus Classic knupīšus 6-18m.

Ieguvumi un funkcijas:

0% BPA produkts

Lai atbilstu mazuļa pieaugošajām prasībām

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi

Samazina niķošanos un diskomfortu

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Gaiss ieplūst pudelītē, nevis mazuļa vēderā

Klīniski pierādīta pretkoliku sistēma

Ērtāka barošana mazuļa izvēlētajā ritmā

Vienkārša nofiksēšana, pateicoties knupīša unikālajam vārstam



Avent Royal dāvanu komplekts SCD683/31

Izceltie produkti Specifikācijas

0% BPA

Šis produkts satur 0% BPA

Unikāla pretkoliku sistēma

Mazuļa ēšanas laikā unikālais knupīša vārsts

saspiežas, lai ļautu gaisam ieplūst pudelītē,

nevis jūsu mazuļa vēderā.*

Vienkārša nofiksēšana

Knupīša unikālais vārsts pielāgojas atbilstoši

mazuļa ēšanas ritmam. Piens plūdīs tikai

mazuļa izvēlētajā ātrumā, novēršot pārēšanos

un atvemšanas risku, atraugas un gāzes.

Ievērojami samazina raudāšanu

Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas

nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību.

Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai

uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte

ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka

Philips Avent Classic mazuļu pudelīte

ievērojami samazina niķošanās laiku par 28

minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu

pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī

pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama

naktī.**

Atbilst mazuļa pieaugošajām prasībām

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas

ātrumi.

Izcelsmes valsts

Anglija

Materiāls

Nesatur BPA*

Kas ir iekļauts

Silikona knupis: 2 gab.

Pudelīte

Materiāls: Nesatur BPA

Dizains

Pudelītes dizains: Plats kakliņš, Ergonomiska

forma

Vienkārša lietošana

Pudelītes lietošana: Vienkārša tīrīšana, Viegli

satverama

Attīstības posmi

Posmi: 6 mēneši +

Funkcijas

Pretkoliku vārsts: Divu elementu pretkoliku

sistēma

Piesūkšanās: Vienkārša nofiksēšana, Veicina

krūšgalu pieņemšanu

Knupītis: Pielāgojas barošanas ritmam

Funkcijas

Var sterilizēt
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