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É um menino!
O presente ideal para as mães e os seus preciosos bebés.

Este conjunto "É um menino!" é o presente ideal para as mamãs e os seus

preciosos recém-nascidos. O conjunto de oferta inclui um biberão Avent Classic+

da Philips e uma chupeta Freeflow para dar ao bebé o melhor começo de vida.

Chupeta Freeflow para conforto extra na pele do bebé

Tetina simétrica colapsável

Tetinas seguras de silicone

Outras vantagens

O presente ideal para novas mães e os seus preciosos recém-nascidos

Sem BPA

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

A agitação é reduzida, especialmente à noite

O bebé controla o fluxo de leite diminuindo bolçar, arrotos e gases

Fácil de utilizar, limpar e montar

Formato ergonómico para ser fácil de segurar

Poucas peças para uma montagem rápida e simples

Gargalo largo e poucas peças para uma limpeza fácil

Sem fugas para uma alimentação agradável
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Destaques

Fácil de segurar

Devido ao seu formato exclusivo, o biberão é

fácil de segurar e de agarrar em qualquer

direcção para proporcionar o máximo conforto,

mesmo para as mãos pequeninas do bebé.

Menos cólicas

Ao contrário de outros biberões, o sistema

anticólicas comprovado clinicamente está

agora integrado na tetina, tornando mais fácil

a montagem correcta do biberão. À medida

que o bebé se alimenta, a válvula exclusiva da

tetina abre-se para permitir a entrada de ar no

biberão em vez de na barriga do seu bebé.

Sem BPA

O biberão Classic+ da Philips Avent é

fabricado com material sem BPA

(polipropileno) de acordo com a directiva da UE

(2011/8/UE).

Fácil de montar em segundos

O novo biberão Classic+ tem apenas 4 peças

para uma montagem rápida e simples.

Fácil de limpar

Com apenas 4 peças, um gargalo largo e

cantos arredondados, o nosso biberão é fácil

de limpar de forma rápida e em profundidade.

Esteja tranquilo com um biberão

verdadeiramente limpo em segundos.

Menos agitação *

Sono e nutrição são vitais para a saúde e a

felicidade do seu bebé. Foi efectuado um

estudo clínico aleatório para definir se o

design dos biberões afecta o "comportamento

infantil". No caso do biberão clássico da

Philips Avent, foi demonstrado que este reduz

significativamente a agitação em

aproximadamente 28 minutos por dia quando

comparado com o biberão de referência

(46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se

especialmente durante a noite.*

Sem fugas

O novo biberão Classic+ foi concebido para

evitar fugas durante a alimentação, para uma

experiência verdadeiramente agradável.

Menos bolçar, arrotos e gases

A válvula exclusiva da tetina contrai-se de

acordo com o ritmo de alimentação do seu

bebé. O leite fluirá ao ritmo definido pelo

bebé, para minimizar a ingestão excessiva, o

bolçar, arrotos e gases.

Tetina ortodôntica

As tetinas achatadas da Philips Avent, em

forma de gota e simétricas, respeitam o

desenvolvimento natural do palato, dentes e

gengivas, mesmo se a chupeta se virar ao

contrário na boca do bebé.

Presente ideal para mãe e bebé

Este conjunto de oferta é o presente ideal para

novas mães e os seus preciosos recém-

nascidos.

Tetinas seguras de silicone

A tetina em silicone da Philips Avent não tem

sabor nem cheiro, portanto é mais facilmente

aceite pelo bebé. O silicone é macio,

transparente, fácil de limpar e não fica

pegajoso. A tetina é resistente, duradoura e

não fica deformada nem descolorada com o

passar do tempo.
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Especificações

País de origem

Inglaterra

Material

Biberão: Polipropileno, Sem BPA*

Tetina: Silicone, Sem BPA*

Inclui

Chupetas de Silicone: 1 unid.

Tampa higiénica de encaixe: 1 unid.

Biberão: 1 unid.

Biberão

Material: Sem BPA*

Design

Design do biberão: Gargalo largo, Forma

ergonómica

Fácil de usar

Utilização do biberão: Fácil de limpar, Fácil de

segurar

Fácil de usar: Seguro para máquina de lavar a

loiça e microondas, Fácil de montar, Fácil de

limpar, Fácil de segurar

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 - 6 meses

Funções

Testado clinicamente: anticólicas clinicamente

comprovado

Tetina: Contrai-se de acordo com o ritmo de

alimentação, Agarrar fácil

Características

Pode ser esterilizado

Ajuda a reconfortar o seu bebé

Tampa higiénica

 

* Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com um

biberão Philips Avent demonstraram uma tendência

menor para cólicas do que os bebés alimentados com

um biberão convencional. Às 2 semanas de idade, os

bebés alimentados com um biberão Philips Avent

apresentavam uma tendência menor para a agitação

do que os bebés alimentados com outro biberão de

uma marca líder.
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