
Biberon Classic+

 
1 biberon

4 oz/125 ml

Tetină cu debit pentru nou-
născut

Peste 0 luni

 

SCF560/00

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi

disconfortul*

Uşor de curăţat pentru o igienă perfectă

Gama clasică de încredere a fost îmbunătăţită pentru a oferi o experienţă de

hrănire şi mai plăcută. Sistemul anti-colici dovedit clinic este integrat acum în

tetină, astfel încât sticla este extrem de uşor de curăţat şi asamblat.

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

Sistem anti-colici dovedit pentru reducerea colicilor*

Agitaţia este redusă, în special pe timpul nopţii

Uşor de utilizat, curăţat şi asamblat

Fără scurgeri pentru o hrănire plăcută

Gât larg şi doar câteva piese pentru curăţare facilă

Puţine componente pentru asamblare rapidă şi simplă

Formă ergonomică pentru manevrare uşoară

Alte beneficii

Fără BPA

Compatibil cu gama Philips Avent

Debite diferite ale tetinelor disponibile



Biberon Classic+ SCF560/00

Repere

Mai puţine colici

Faţă de alte biberoane, sistemul anti-colici

dovedit clinic este acum integrat în tetină, ceea

ce face mai simplă asamblarea corectă a

biberonului. În timp ce hrăneşti bebeluşul,

supapa unică de pe tetină se deschide pentru

a permite aerului să intre în biberon în loc de a

intra în stomacul bebeluşului.

Mai puţină agitaţie*

Somnul şi alim. sunt vitale pentru sănăt. şi feric.

bebeluşului. A fost efect. un studiu clinic pt. a

afla dacă designul biberonului pentru

sugari afect. „comportamentul sugarului”. S-a

demonstrat că biber. Philips Avent Classic

reduce în mod semnif. agitaţia cu aproxim. 28

de min. pe zi, faţă de biber. de comparaţie (46

de min. în loc de 74 de min., p=0,05). Ac. lucru

este valabil în special noaptea.**

Fără scurgeri

Noul biberon Classic+ este conceput pentru a

preveni scurgerile în timpul hrănirii, pentru o

experienţă de hrănire cu adevărat plăcută.

Uşor de curăţat

Având doar 4 piese, un gât larg şi colţuri

rotunjite, biberonul nostru poate fi curăţat uşor,

rapid şi temeinic. Poţi sta liniştit ştiind că

biberonul tău este cu adevărat curat în foarte

puţin timp.

Asamblare facilă în câteva secunde

Noul biberon Classic+ are doar 4 piese pentru

asamblare rapidă şi simplă.

Uşor de ţinut

Datorită formei unice, biberonul este uşor de

ţinut şi de prins în orice direcţie, pentru confort

maxim, chiar şi pentru mânuţele bebeluşului.

Fără BPA

Conform directivei UE (2011/8/UE), biberonul

Philips Avent Classic+ este confecţionat din

materiale fără BPA (polipropilenă).

Compatibilitate cu toată gama

Biberonul Philips Avent Classic+ este

compatibil cu majoritatea gamei Philips Avent.

Îţi recomandăm să utilizezi biberonul Classic+

numai cu tetine Classic+.

Se potriveşte nevoilor creşterii bebeluşului

Gama Philips Avent Classic+ oferă debite dif.

ale tetinelor, pt. a ţine pasul cu creşt.

bebeluşului tău. Reţine că indic. pt. vârstă sunt

aproxim, deoarece bebeluşii se dezv. în ritm.

dif. Toate tetinele sunt disp. în pach. duble:

nou-născut, debit lent, mediu, rapid şi variabil.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.



Biberon Classic+ SCF560/00

Specificaţii

Biberon

Capacitate: 4 oz/125 ml

Material: Fără BPA*

Design

Design biberon: Formă ergonomică, Gât larg

Etape de dezvoltare

Etapă: 0-12 luni

Uşor de utilizat

Uşor de utilizat: Pot fi utilizate în cuptorul cu

microunde şi pot fi spălate la maşina de spălat

vase, Uşor de asamblat, Uşor de curăţat, Uşor

de ţinut

Funcţii

Tetină: Se adaptează la ritmul de hrănire,

Începere uşoară a hrănirii, Sistem anticolici

dovedit

Dovedit clinic: sistem anti-colici dovedit clinic

Uşor de utilizat: uşor de curăţat şi asamblat,

fără scurgeri

Material

Biberon: Fără BPA*, Polipropilenă

Tetină: Fără BPA*, Silicon

Include

Biberon: 1 buc.

* La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon

Philips Avent au prezentat mai puţini colici decât sugarii

hrăniţi cu un biberon convenţional. La vârsta de 2

săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent

au prezentat mai puţină agitaţie decât sugarii hrăniţi cu

un biberon convenţional.
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