
 

Classic+ cumisüveg

 
1 db cumisüveg

260 ml

Lassú átfolyású etetőcumi

1 hó.+

 

SCF574/12

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a

teltségérzetet‧*
Kialakítása révén nem szükséges megszakítania az etetést

A Classic+ üveg Airflex szellőzőrendszere és texturált etetőcumi-kialakítása révén

kiemelkedően kényelmessé teszi az etetést, amelyet így csak a lehető

legritkábban szükséges megszakítani. A beépített, hasfájást megelőző szelep

kivezeti a levegőt az üvegből, így az nem jut be a baba hasába.

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

A hasfájást igazoltan csökkentő szelep*

Akár 60%-kal kevesebb nyugtalanság éjszaka*

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani

az etetést

Az etetőcumi kialakításának köszönhetően biztonságos tapadást biztosít

Egyszerű használat, tisztítás és összeállítás

Szivárgásmentes kialakítás

Egyszerű tisztítás és összeállítás, kevés elem

Könnyű tartani

Széles nyakú, lekerekített sarkú üveg a könnyű tisztításért

Egyéb előnyök

Kompatibilis kínálat a szoptatástól a pohárig

A cumisüveg BPA-mentes

Különböző folyáserősségű etetőcumik kaphatók
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Fénypontok

Kevesebb hasfájás

Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai

teszteken is bizonyította, hogy képes

csökkenteni a szelesedést és a hasfájást.

Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített

szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe,

hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg

hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol

tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni

a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.

Kevesebb nyugtalanság

A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít

nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent

Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-

kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok,

akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget

használnak.*

Megszakítás nélküli etetés

A cumifej formája biztos tapadást tesz

lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem

engedi összetapadni a cumit, így megszakítás

nélkül, kényelmesen etetheti babáját.

Biztos tapadás

Az etetőcumi kialakításának köszönhetően

biztonságos tapadást biztosít

Szivárgásmentes kialakítás

Az Anti-colic cumisüveget az etetés közbeni

szivárgás megelőzésére tervezték az

élvezhetőbb etetés érdekében.

Könnyen összeállítható

Az Anti-colic cumisüveg kevés elemből áll a

gyors és egyszerű összeállítás érdekében.

Könnyű tartani

A cumisüveg egyedi formája megkönnyíti

annak tartását, mivel bármilyen irányból rá

lehet fogni.

Könnyű tisztítás

A széles nyaknak és a kevesebb alkatrészből

álló kialakításnak köszönhetően könnyebben

összeállítható, továbbá egyszerűen, gyorsan és

hatékonyan tisztítható.

Lépést tart a babával

Válogasson kedvére mellszívóink, üvegeink és

pohárelemeink közül, és alkossa meg az Ön

számára legideálisabb terméket.

BPA-mentes

Az új Philips Avent Anti-colic cumisüveg BPA-

mentes anyagból (PP) készült.

Alkalmazkodik gyermeke növekvő igényeihez

A Philips Avent Anti-colic cumisüveg-

termékcsalád különböző, a baba

növekedéséhez igazodó folyáserősségű

cumifejeket kínál. Felhívjuk figyelmét, hogy a

korjelzés hozzávetőleges, hiszen a babák

eltérő ütemben fejlődnek. A cumifejek dupla

csomagolásban kaphatók: újszülött, lassú,

közepes, gyors, variábilis és sűrű ételekhez

készült folyáserősségben.
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Műszaki adatok

Cumisüveg

Anyag: polipropilén, BPA-mentes

Etetőcumi: Szilikon, BPA-mentes*

Tároló kapacitás: 260 ml

A következőt tartalmazza:

Cumisüveg: 1 db

Kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus

kialakítás, Széles nyakú

Egyszerű használat

A cumisüveg használata: Mosogatógépben

tisztítható, mikrohullámú készülékben

használható, Könnyen összeállítható, Könnyű

tisztítás, Könnyű tartani

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–12 hónap

Funkciók

Hasfájást csökkentő szelep: A lenyelt levegő

mennyiségét csökkentő Airflex

szellőzőrendszer

Etetőcumi: Egyszerű tapadás, A bordázott

kialakítás nem engedi összetapadni a cumit,

Bizonyított hasfájáscsökkentő rendszer

Egyszerű használat: könnyen tisztítható és

összeállítható, szivárgásmentes kialakítás,

csupán 4 darabból áll, így egyszerű

összeállítani

* A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál

kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban

aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett

társaik.

* A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az

összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és

az etetést sem kell megszakítani.

* Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a

babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben

levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az

emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között

a sírás és a nyugtalanság.
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