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Opracowano z myślą o zapobieganiu

kolce, gazom i refluksowi*
Nakładkę antykolkową AirFree™ opracowano, aby ograniczyć ilość powietrza połykanego przez dziecko.

Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo podczas karmienia w pozycji

pionowej. Zredukowanie ilości powietrza połykanego przez dziecko pomaga złagodzić powszechne problemy

związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.

Nakładka antykolkowa AirFree ogranicza połykanie powietrza

Zabezpiecza mleko, nie dopuszcza powietrza, ułatwia karmienie w pozycji pionowej

Smoczek pełen mleka, a nie powietrza

Klinicznie potwierdzone ograniczenie kolki i rozdrażnienia*

System antykolkowy o potwierdzonej skuteczności ograniczania kolki i rozdrażnienia*

Kształt smoczka zaprojektowany z myślą o bezpiecznym ssaniu

Łatwy montaż, użytkowanie i czyszczenie!

Prosty montaż i czyszczenie — nakładka antykolkowa AirFree™ to pojedyncza część

Łatwa obsługa

Dodatkowe zalety

Używaj butelki z nakładką antykolkową AirFree™ lub bez niej

Dostępne są smoczki o różnych stopniach wypływu

Połącz z innymi produktami Philips Avent
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Zalety

Zabezpiecza mleko, nie dopuszcza powietrza

Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem,

nawet gdy jest ustawiony poziomo, dzięki

czemu dziecko może pić w bardziej naturalnej

pionowej pozycji. To pomaga ograniczyć

refluks oraz połykanie powietrza, a karmienie

staje się wygodniejsze dla Ciebie i Twojego

maleństwa.

Mniej połykanego powietrza

Nasza wyjątkowa nakładka antykolkowa

AirFree™ odciąga powietrze ze smoczka, więc

dziecko połyka go mniej w czasie karmienia.

Dzięki temu rzadziej występują powszechne

problemy związane z karmieniem, takie jak

kolka, gazy i refluks.

Ogranicza występowanie kolki i

rozdrażnienia*

Badania kliniczne wykazały, że butelka Philips

Avent ogranicza występowanie kolki i

rozdrażnienia*. W jaki sposób? Zaworek w

smoczku zapobiega powstawaniu podciśnienia

podczas karmienia, umożliwiając nieprzerwane

karmienie. Pomaga to ograniczyć kolki, gazy,

ulewanie i odbijanie.

Prosty montaż i czyszczenie

Nakładkę antykolkową AirFree™ można

założyć na dowolną butelkę antykolkową

Philips Avent i butelkę Classic +. Dzięki

szerokiej szyjce butelki, która składa się z

zaledwie kilku części, mycie również nie

sprawia problemów.

Zaprojektowany z myślą o bezpiecznym

karmieniu

Kształt smoczka umożliwia bezpieczne ssanie,

a prążkowana struktura zapobiega wypadaniu

smoczka i pozwala na wygodne karmienie bez

przerw.

Łatwa obsługa

Napełnij butelkę mlekiem, załóż nakładkę

antykolkową AirFree™ na krawędź butelki i

przykręć smoczek. Przechyl butelkę w dół, aby

mleko wypełniło smoczek. W czasie karmienia

nakładka AirFree™ powinna znajdować się u

góry. Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem,

nawet gdy jest ustawiony poziomo podczas

karmienia w pozycji pionowej.

Wolność wyboru

Możesz używać butelki antykolkowej Philips

Avent z nakładką antykolkową AirFree™ lub

bez niej. Nakładka AirFree™ pasuje do butelek

antykolkowych Philips Avent i butelek Classic

+ o pojemności 125 ml, 260 ml i 330 ml.

Wybór właściwego smoczka

Kiedy dziecko rośnie, zmieniają się jego

potrzeby związane z karmieniem. Wybierz

smoczek o wypływie odpowiednim do etapu

rozwoju maluszka. Butelek antykolkowych

Philip Avent i butelek Classic + można używać

z nakładką antykolkową AirFree™ lub bez niej,

jednak zawsze należy korzystać ze smoczków

antykolkowych Philips Avent lub smoczków

Classic +.

Dobieraj i łącz

Seria zgodna z różnymi produktami — od

związanych z karmieniem piersią aż po kubki.

Nasze butelki zaprojektowano w taki sposób,

aby umożliwić łączenie górnych i dolnych

części. Dzięki temu mniejsza liczba części

wystarczy, aby bez trudu zamienić butelkę na

kubek treningowy, a potem na kubek niekapek.



Zestaw butelek antykolkowych z nakładką AirFree™ SCD807/00

Dane techniczne

Materiał

Butelka: Polipropylen, Bez bisfenolu A

Smoczek: Silikon, Bez bisfenolu A

Zawartość zestawu

Butelki dla niemowląt 125 ml: 2 szt.

Butelka dla niemowląt 260 ml: 2 szt.

Szczotka do butelki i smoczka: 1 szt.

Smoczek ortodontyczny: 1 szt.

Nakładka antykolkowa AirFree™: 1 szt.

Wykończenie

Projekt butelki: Ergonomiczny kształt, Szeroka

szyjka

Łatwość użytkowania

Używanie butelki: Można stosować w

zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych,

Łatwe składanie, Łatwe czyszczenie, Wygodne

trzymanie

Etapy rozwoju

Etap: 0–12 miesięcy

Funkcje

Smoczek: Łatwe przysysanie, prążkowana

struktura zapobiegająca zapadaniu się

smoczka, system antykolkowy o działaniu

potwierdzonym w badaniach klinicznych*

Łatwość użytkowania: Prosty montaż i

czyszczenie, Niewielka liczba części ułatwia

montaż

Zgodność: Pełna zgodność butelki

antykolkowej i butelki Classic +

* Nakładkę antykolkową AirFree™ opracowano, aby

ograniczyć ilość powietrza połykanego przez dziecko.

Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy

jest ustawiony poziomo podczas karmienia w pozycji

pionowej. Zredukowanie ilości powietrza połykanego

przez dziecko pomaga złagodzić powszechne problemy

związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.

* Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips

Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż niemowlęta

karmione zwykłą butelką. Ponadto znacznie rzadziej

były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione

butelką innej wiodącej marki.

* Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest

częściowo spowodowana połykaniem powietrza

podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w

układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz,

rozdrażnienie, gazy i ulewanie.
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