
 

„Natural“ kūdikių
buteliukas

 
1 buteliukas

4 oz / 125 ml

Naujagimiams skirtos tėkmės
žindukas

0 mėn. ir daugiau

 

SCF030/17

Lengva derinti maitinant krūtimi
Natūralus žindymas

Mūsų buteliukas „Natural“ su itin minkštu čiulptuku yra panašesnis į krūtį. Žindukas

natūraliai apžiojamas dėl plataus, krūties formos, lankstaus, spiralinio dizaino su

patogiais žiedlapiais, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Platus krūties formos žindukas primena natūralų žindymo procesą

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Patogus ir malonus vaikui maitinimas

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Padeda orui išeiti iš kūdikio pilvelio

Dėl dieglius mažinančio vožtuvo sumažėja diegliai ir diskomfortas

Kiti privalumai

Galima rinktis iš skirtingos tėkmės žindukų

Ergonomiška forma – maksimalus komfortas

Paprasta naudoti ir valyti, greitai ir lengvai surenkamas

Suderinama su visu „Philips Avent Natural“ asortimentu

Šiame buteliuke nėra BPA*
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Ypatybės

Natūralus žindymas

Platus krūties formos žindukas primena

žindymą krūtimi ir suteikia galimybę derinti

maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Itin minkštas žindukas

Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip,

kad imituotų krūtį.

Lankstus, spiralinis dizainas

Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su

mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad

žindukas būtų lankstus ir nesubliūkštų,

primindamas natūralų maitinimą.

Dieglius mažinantis vožtuvas

Dieglius mažinantis vožtuvas sukurtas taip, kad

oras nepatektų į kūdikio pilvuką, sumažėtų

diegliai ir diskomfortas.

Tinkamo čiulptuko pasirinkimas

„Philips Avent Natural“ asortimente yra

skirtingo minkštumo ir didėjančios tėkmės

žindukų, tinkančių kiekvienam kūdikio raidos

etapui.

Ergonomiška forma

Dėl unikalios formos buteliuką lengva suimti ir

laikyti bet kuria kryptimi – tai itin patogu net

mažytėms kūdikio rankytėms.

Paprasta naudoti ir valyti

Dėl plataus buteliuko kakliuko lengva pripilti ir

valyti. Tik kelios dalys, kurias galima greitai ir

paprastai surinkti.

Viso asortimento suderinamumas

Keiskite ir pritaikykite pientraukio, buteliuko ir

puodelio dalis bei sukurkite Jums tinkantį

produktą, kai jo reikia!

Šiame buteliuke nėra BPA*

„Philips Avent Natural“ buteliukas pagamintas

iš medžiagos be BPA* (polipropileno).

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Medžiaga

Buteliukas: Polipropilenas, Be BPA*

Žindukas: Be BPA*, Silikoninis

Kas pridedama

Kūdikių buteliukas: 1 vnt.

Konstrukcija

Buteliuko dizainas: Ergonomiška forma, Platus

kakliukas

Lengva naudoti

Buteliuko naudojimas: Patogus laikyti, Lengvai

surenkamas, Lengva valyti

Vystymosi etapai

Etapas: 0–12 mėnesių

Funkcijos

Žindymas: Natūralus žindymas, Lengva derinti

maitinimą krūtimi ir iš buteliuko

Žindukas: Unikalūs, patogūs žiedlapiai, itin

minkštas ir lankstus žindukas

Dieglius mažinantis vožtuvas

 

* 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

* Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius

sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje

atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa

neramus.

© 2020 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2020‑12‑28

Versija: 6.0.1

EAN: 08 71010 38763 59

www.philips.com

http://www.philips.com/

