
Natural knupītis

 

2 gab.

Lēna plūsma

1 m+

 

SCF042/27

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
Īpaši mīksts un elastīgs knupītis

Mūsu īpaši mīkstais knupītis ar elastīgu spirāles dizainu ļoti līdzinās krūtij. Ērtās

ziedlapiņas un dabiskā knupīša forma veicina dabisku sakodienu un ļauj viegli

apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti.

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Īpaši mīksts knupītis, kas veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts

Ērta un patīkama jūsu mazuļa barošana

Elastīgas spirāles dizains savienojumā ar ērtām ziedlapiņām

Novirza gaisu prom no mazuļa vēderiņa

Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai samazinātu kolikas un diskomfortu

Citas priekšrocības

Ir pieejami knupīši ar dažādu plūsmas ātrumu



Natural knupītis SCF042/27

Izceltie produkti Specifikācijas

Dabisks satvēriens

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku

satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim

vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu

no pudelītes.

Īpaši mīksts knupītis

Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir

veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.

Elastīgas spirāles dizains

Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām

ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas

ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot

knupīti.

Pretkoliku vārsts

Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu

gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā un

samazinātu kolikas un diskomfortu.

Pareizā knupīša izvēle

Philips Avent Natural preču klāstā iekļauti

dažāda mīkstuma knupīši ar dažādu plūsmas

ātrumu, kuri piemēroti katram jūsu mazuļa

attīstības posmam.

 

Materiāls

Knupis: Silikona, Nesatur BPA*

Kas ir iekļauts

Īpaši mīksts, lēnas plūsmas knupītis: 2 gab.

Attīstības posmi

Posmi: 1 m+

Funkcijas

Piesūkšanās: Dabisks satvēriens, Viegli

apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar

pudelīti

Knupis: Unikālas, ērtas ziedlapiņas, īpaši

mīksts un elastīgs knupītis

Pretkoliku vārsts

* 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
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