
Darilni komplet
AVENT Royal

 

Klasični

 
SCD683

Dobro hranjenje, dober spanec
OMEJENA IZDAJA

Kraljeva zbirka Philips AVENT SCD683/31 vključuje 1 stekleničko Classic (260 ml) in

dve beli klasični dudi za 6–18 mesecev.

Prednosti in lastnosti:

Izdelek z 0 % bisfenola A

Prilagojeno rasti dojenčka

Izbirate lahko med cuclji s petimi različnimi pretoki

Zmanjšajte nemir in izboljšajte udobje

Klinično dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje

Zrak gre v stekleničko in ne v dojenčkov trebušček

Klinično dokazan sistem proti trebušnim krčem

Udobnejše hranjenje v dojenčkovem ritmu

Edinstven ventil na cuclju za enostaven oprijem



Darilni komplet AVENT Royal SCD683/31

Značilnosti Specifikacije

0 % bisfenola A

Ta izdelek vsebuje 0 % bisfenola A

Edinstveni sistem proti trebušnim krčem

Med hranjenjem se edinstveni ventil na cuclju

upogiba in tako spušča zrak v stekleničko in ne

v trebušček dojenčka.***

Enostaven oprijem

Edinstveni ventil na cuclju se upogiba skladno

z otrokovimi gibi pri hranjenju. Pretok mleka je

tako odvisen od otrokove izbire, kar pomaga

preprečevati prenajedanje, vračanje hrane,

podiranje kupčka in napenjanje

Znatno zmanjša nemirno vedenje

Spanje in prehrana sta ključnega pomena za

zdravje in zadovoljstvo dojenčka. Z

randomizirano klinično preiskavo so hoteli

ugotoviti, ali oblika stekleničke vpliva na

vedenje dojenčka. Steklenička za dojenčke

Philips AVENT Classic dokazano znatno

zmanjšuje nemirno vedenje za približno 28

minut dnevno v primerjavi s primerljivo

stekleničko (46 minut v primerjavi s 74

minutami, p=0,05). To je bilo izrazito predvsem

ponoči.**

Prilagojeno rasti dojenčka

Izbirate lahko med cuclji s petimi različnimi

pretoki.

Država porekla

Anglija

Material

Brez bisfenola A*

Kaj vsebuje

Silikonska duda: 2 kos

Steklenička

Material: Brez bisfenola A

Zasnova

Zasnova stekleničke: Širok vrat, Ergonomska

oblika

Enostavna uporaba

Uporaba stekleničke: Enostavno čiščenje,

Enostavno držanje

Stopnje razvoja

Stopnje: 6 mesecev +

Funkcije

Ventil proti trebušnim krčem: Dvodelni sistem

proti trebušnim krčem

Oprijem: Enostaven oprijem, Spodbuja

sprejem cuclja

Cucelj: Upogiba se v ritmu hranjenja

Značilnosti

Lahko ga sterilizirate
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