
Natural biberon
emziği

 

2 adet

Hızlı akış

6 ay+

 
SCF044/27

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Doğal emme etkisi

Ultra yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziği, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır.

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

Bebeğinizin değişen ihtiyaçlarına uygun, yumuşak ve pürüzsüz silikon

Bebeğiniz için rahat ve besleyici bir öğün imkanı

Esnek, çökmeyi engelleyen oluklu biberon emziği tasarımı

Bebeğinizin midesinden havayı alır

Koliği ve rahatsızlığı azaltması için tasarlanmış antikolik valf

Diğer avantajlar

Farklı akış hızlarına sahip biberon emzikleri mevcuttur



Natural biberon emziği SCF044/27

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.

Yumuşak ve pürüzsüz silikon

Bebeklerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak

için tasarlanmış, ısırmaya dayanıklı ve

pürüzsüz biberon emziği.

Esnek, çökmeyi engelleyen tasarım

Biberon emziğinin içinde yer alan yaprakçıklar

ve oluklar emziğin çökmesini engelleyerek

kesintisiz besleme olanağı sunar.

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

Yumuşak, hızlı akışlı biberon emziği: 2 adet

Gelişim aşamaları

Aşama: 6 ay+

Fonksiyonlar

Kavrama: Doğal emme etkisi, Meme ile

biberon kolayca birleştirilebilir

Emzik: Eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklar,

yumuşak ve esnek biberon emziği

Antikolik valf

 

* EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden

haber vermeden değişiklik yapılabilir

Ticari markalar, Koninklijke Philips

N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara

aittir.

Yayın tarihi 2020‑12‑25

Sürüm: 4.0.1

12 NC: 8840 044 27010

EAN: 08 71010 38740 34

www.philips.com

http://www.philips.com/

