
Kráľovská darčeková
súprava Avent

 

Classic

 
SCD683

Dobre napapané, dobre vyspinkané
LIMITOVANÁ EDÍCIA

Kráľovská kolekcia SCD683/31 značky Philips Avent obsahuje 1 dojčenskú fľašu

Classic 260 ml (9 oz) a dva klasické cumlíky 6 – 18 m.

Výhody a vlastnosti:

Produkt s obsahom BPA 0 %

Vyhovie rastúcim potrebám vášho dieťaťa

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom

Zmierňuje nespokojný krik a nepohodlie

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Vzduch prechádza do fľaše, nie do bruška bábätka

Klinicky overený systém potláčajúci koliku

Pohodlnejšie kŕmenie podľa tempa vášho bábätka

Jednoduché prisatie vďaka jedinečnému ventilu na cumlíku



Kráľovská darčeková súprava Avent SCD683/31

Hlavné prvky Technické údaje

0 % BPA

Tento produkt obsahuje 0 % BPA

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.*

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.**

Prispôsobí sa rastúcim potrebám vášho

dieťaťa

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku

cumlíkom.

Krajina pôvodu

Anglicko: áno

Materiál

Neobsahuje BPA*: áno

Čo je súčasťou balenia

Silikónový cumlík: 2 ks

Fľaša

Materiál: Bez BPA

Dizajn

Dizajn fľaše: Široké hrdlo, Ergonomický tvar

Jednoduché používanie

Používanie fľaše: Jednoduché čistenie,

Jednoduché držanie

Vývojové stupne

Stupne: 6 mesiacov +

Funkcie

Ventil potláčajúci koliku: Dvojdielny systém

potláčajúci koliku

Prisatie: Jednoduché prisatie, Podporuje

jednoduchšie prisatie

Cumlík: Ohýba sa podľa rytmu satia

Vlastnosti

Možnosť sterilizácie: áno
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