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od 6 měsíců

 
SCF044/27

Snadná kombinace s kojením
Přirozené přisátí

Náš měkký a nepropadávající se žebrovaný dudlík je navržen pro rostoucí miminka. Okvětní lístky a přirozený

tvar dudlíku umožňují přirozené přisátí a usnadňují tak zkombinování kojení a krmení z láhve.

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Jemný a hladký silikon pro měnící se potřeby vašeho dítěte

Pohodlné krmení pro spokojenost vašeho dítěte

Flexibilní design, žebrovaný dudlík

Vzduch neproniká do bříška dítěte

Antikolikový ventil je navržen tak, aby snižoval riziko koliky a nepohodlí.

Další výhody

Jsou k dispozici dudlíky s různými průtoky



Dudlík Natural SCF044/27

Přednosti Specifikace

Přirozené přisátí

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí

podobné jako při kojení a zjednodušuje

vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením

z lahve.

Jemný a hladký silikon

Dudlík je hladký a odolný proti rozkousání a je

navržen pro rostoucí děti s měnícími se

potřebami.

Flexibilní design odolný proti propadání

Okvětní lístky v dudlíku umožňují flexibilitu bez

propadání pro nepřerušované krmení.

Antikolikový ventil

Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch

proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což

snižuje riziko koliky a nepohodlí.

Výběr správného dudlíku

Řada lahví Philips Avent Natural nabízí dudlíky

s různou měkkostí a s několika průtoky pro

každou fázi vývoje vašeho dítěte.

 

Materiál

Dudlík: Silikon, Bez BPA*

Co je součástí

Jemný dudlík s rychlým průtokem: 2 ks

Stupně vývoje

Fáze: od 6 měsíců

Funkce

Nasazení: Přirozené přisátí, Snadná

kombinace kojení a krmení z lahve

Dudlík: Unikátní okvětní lístky, měkký a

flexibilní dudlík

Antikolikový ventil: Ano

 

* 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
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