
 

Biberon Classic+

 

1 biberon

9 oz/260 ml

Tetină cu debit lent

Peste 1 lună

 

SCF563/17

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi

disconfortul*

Conceput pentru hrănire neîntreruptă

Sistemul de ventilaţie Airflex şi tetina texturată ale biberonului Classic+ sunt

concepute să reducă la minimum întreruperile şi disconfortul în timpul hrănirii. Cu

supapa anti-colici integrată, aerul este evacuat în biberon şi nu în burtica

bebeluşului.

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

Supapă anti-colici pentru reducerea demonstrată a colicilor*

Cu 60 % mai puţină agitaţie în timpul nopţii*

Textura striată previne aplatizarea pentru a asigura hrănire neîntreruptă

Forma tetinei a fost concepută pentru prindere sigură

Uşor de utilizat, curăţat şi asamblat

Design fără scurgeri

Uşor de curăţat şi de asamblat, cu mai puţine piese

Uşor de ţinut

Biberon cu gât larg şi colţuri rotunjite, pentru curăţare uşoară

Alte beneficii

Gamă compatibilă de la alăptare la băutul din cană

Acest biberon nu conţine BPA

Debite diferite ale tetinelor disponibile



Biberon Classic+ SCF563/17

Repere

Mai puţine colici

Supapa noastră anti-colici este concepută

pentru a împiedica pătrunderea aerului în

burtica bebeluşului tău, pentru a reduce

colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se

hrăneşte, supapa integrată în tetină se

flexează pentru a permite pătrunderea aerului

în biberon şi a preveni formarea de vid,

eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în

biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru

a reduce colicile şi disconfortul.

Mai puţină agitaţie

Biberonul Philips Avent anti-colici reduce

agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips

Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin

agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi

cu un biberon anti-colici produs de

concurenţă.*

Hrănire neîntreruptă

Forma tetinei permite prinderea sigură, iar

textura striată ajută la prevenirea aplatizării

tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă,

confortabilă.

Prindere sigură

Forma tetinei a fost concepută pentru prindere

sigură

Design fără scurgeri

Biberonul nostru anti-colici este conceput

pentru a preveni scurgerile în timpul hrănirii,

pentru o experienţă de hrănire cu adevărat

plăcută.

Uşor de asamblat

Biberonul nostru anti-colici are puţine piese,

pentru asamblare rapidă şi simplă.

Uşor de ţinut

Biberonul are o formă unică, fiind astfel uşor

de ţinut şi de apucat din orice direcţie.

Uşor de curăţat

Având un gât larg şi mai puţine piese,

biberonul nostru este uşor de asamblat şi

poate fi curăţat temeinic şi rapid.

Ţine pasul cu creşterea copilului

Combină şi potriveşte piese ale pompelor de

sân, biberoanelor şi cănilor noastre şi creează

un produs potrivit pentru tine, oricând ai

nevoie!

Fără BPA

Biberonul Philips Avent anti-colici este fabricat

dintr-un material care nu conţine BPA (PP).

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.
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Specificaţii

Material

Biberon: Fără BPA, Polipropilenă

Tetină: Fără BPA, Silicon

Include

Biberon: 1 buc.

Biberon

Capacitate: 9 oz/260 ml

Design

Design biberon: Formă ergonomică, Gât larg

Uşor de utilizat

Utilizarea biberonului: 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

Etape de dezvoltare

Etapă: 0-12 luni

Funcţii

Supapă anti-colici: Sistemul de ventilaţie

Airflex a fost conceput pentru a reduce

ingerarea de aer

Tetină: Uşor de prins, textura striată previne

aplatizarea tetinei, sistem anti-colici

demonstrat

Uşor de utilizat: uşor de curăţat şi asamblat,

design fără scurgeri, 4 piese pentru asamblare

uşoară

* La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul

Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi

semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii

comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de

concurenţă.

* S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea

acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul

hrănirii asociate acesteia.

* Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt

provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce

măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului.

Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei

2020‑12‑25

Versiune: 11.2.1

EAN: 08 71010 36957 69

www.philips.com

http://www.philips.com/

