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0 ay+

 

SCF041/27

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ekstra yumuşak ve esnek biberon emziği

Esnek spiral tasarımlı, ultra yumuşak biberon emziği, göğüs yapısına daha çok

benzer. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği

doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme

sürecini kolaylaştırır.

Biberonla beslemeyi emzirmeyle kolay birleştirme

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

Bebeğiniz için rahat ve besleyici bir öğün imkanı

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Bebeğinizin midesinden havayı alır

Koliği ve rahatsızlığı azaltması için tasarlanmış antikolik valf

Diğer avantajlar

Farklı akış hızlarına sahip biberon emzikleri mevcuttur



Natural biberon emziği SCF041/27

Özellikler Teknik Özellikler

Doğal emme etkisi

Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği,

doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi

yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle

birleştirmenize destek olur.

Ultra yumuşak biberon emziği

Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit

etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya

sahiptir.

Esnek spiral tasarım

Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan

yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin

esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin

çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi

daha doğal hale getirir.

Antikolik valf

Antikolik valf, bebeğinizin midesine hava

girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı

azaltmak için tasarlanmıştır.

Doğru emziği seçme

Philips Avent Natural serisi, bebeğinizin her

gelişim aşaması için farklı yumuşaklığa ve akış

hızlarına sahip biberon emzikleri sunar.

 

Malzeme

Emzik: Silikon, BPA içermez*

Paket içeriği

Ekstra yumuşak, yenidoğan akışlı biberon

emziği: 2 adet

Gelişim aşamaları

Aşama: 0 ay+

Fonksiyonlar

Kavrama: Doğal emme etkisi, Meme ile

biberon kolayca birleştirilebilir

Emzik: Eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklar,

Ultra yumuşak ve esnek biberon emziği

Antikolik valf

 

* EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
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