
Zestaw upominkowy
AVENT z kolekcji Royal

 

Classic

 
SCD683

Dobre karmienie, spokojny sen
WERSJA LIMITOWANA

Zestaw SCD683/31 z kolekcji Royal firmy Philips AVENT zawiera 1 butelkę do

karmienia Classic o pojemności 260 ml oraz dwa białe smoczki Classic dla dzieci

w wieku od 6 do 18 miesięcy.

Zalety i właściwości:

Produkt bez bisfenolu BPA

Aby zaspokoić rosnące potrzeby Twojego dziecka

Dostępnych jest pięć smoczków o różnych stopniach wypływu

Mniej marudzenia i dyskomfortu

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Powietrze trafia do butelki, a nie do brzuszka dziecka

System antykolkowy o klinicznie potwierdzonym działaniu

Wygodniejsze karmienie w tempie wybranym przez dziecko

Łatwe przysysanie dzięki wyjątkowemu zaworkowi



Zestaw upominkowy AVENT z kolekcji Royal SCD683/31

Zalety Dane techniczne

0% BPA

Produkt nie zawiera bisfenolu A

Wyjątkowy system antykolkowy

Podczas karmienia dziecka wyjątkowy zaworek

smoczka zgina się, umożliwiając dopływ

powietrza do butelki zamiast do brzuszka

dziecka.***

Łatwe przysysanie

Wyjątkowy zaworek zgina się, dostosowując

się do rytmu ssania dziecka. Mleko przepływa

tak szybko, jak chce tego dziecko, co pozwala

ograniczyć przejadanie się, odbijanie i

ulewanie mleka oraz powstawanie gazów.

Znacznie skraca stan rozdrażnienia

Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i

szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań

przeprowadzonych na próbie losowej

dowiodły, że butelka Philips AVENT Classic

skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na

dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min

w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to

szczególnie widoczne w nocy.**

Zaspokaja rosnące potrzeby Twojego dziecka

Dostępnych jest pięć smoczków o różnych

stopniach wypływu.

Kraj pochodzenia

Anglia

Materiał

Nie zawiera bisfenolu A*

Zawartość zestawu

Silikonowy smoczek: 2 szt.

Butelka

Materiał: Bez bisfenolu A

Wzornictwo

Projekt butelki: Szeroka szyjka, Ergonomiczny

kształt

Łatwa obsługa

Używanie butelki: Łatwe czyszczenie,

Wygodne trzymanie

Etapy rozwoju

Etapy: 6 miesięcy +

Funkcje

Zaworek antykolkowy: Dwuczęściowy system

antykolkowy

Przysysanie: Łatwe przysysanie, Szybka

akceptacja smoczka

Smoczek: Elastyczny — dopasowuje się do

rytmu karmienia

Właściwości

Możliwość sterylizacji
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