
Classic+ biberon

 
1 Biberon

260 ml/9 oz

Yavaş akış biberon emziği

1 ay+

 

SCF574/14
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak

kanıtlanmıştır*

Kesintisiz besleme için tasarlandı

Classic+ biberonların Airflex havalandırma sistemi ve dokulu emziği besleme

sırasında yaşanan kesintileri ve huzursuzlukları en aza indirmek için tasarlanmıştır.

Entegre antikolik valfi sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer.

Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik valf*

Geceleri %60 daha az huzursuzluk*

Kesintisiz besleme için emziğin çökmesini engelleyen çıkıntılı doku

Güvenli kavrama için tasarlanan emzik şekli

Kullanması, temizlemesi ve parçalarını birleştirmesi kolaydır

Sızdırmaz tasarım

Az sayıda parçası sayesinde kolayca temizlenir ve birleştirilir

Tutması kolay

Geniş ağızlı biberon, yuvarlatılmış köşeleri sayesinde kolayca temizlenir

Diğer avantajlar

Emzirmeden bardağa eksiksiz ürün serisi

Bu biberon BPA içermez

Farklı emzik akış hızları bulunur



Classic+ biberon SCF574/14

Özellikler

Daha az kolik

Antikolik valfimiz, bebeğinizin midesine hava

girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı

azaltmak için tasarlanmıştır. Biberon emziğine

entegre edilen valf, bebeğiniz beslenirken

biberona hava girmesini sağlayarak hava

boşluğu oluşmasını engeller ve havayı

biberonun arkasına iter. Havayı biberonda

tutarak ve bebeğinizin midesine girmesini

engelleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya

yardımcı olur.

Daha az huzursuzluk

Philips Avent Antikolik biberon huzursuzluğu

azaltır. Philips Avent Antikolik biberonla

beslenen bebekler, rakip markanın antikolik

biberonuna kıyasla, geceleri %60 oranda daha

az huzursuzluk yaşamaktadır.*

Kesintisiz besleme

Emziğin şekli güvenli kavrama sağlar ve

kesintisiz, konforlu besleme için çıkıntılı doku

emziğin çökmesini engeller.

Güvenli kavrama

Güvenli kavrama için tasarlanan emzik şekli

Sızdırmaz tasarım

Antikolik biberonumuz, gerçekten keyifli bir

beslenme deneyimi için besleme sırasında

sızıntıyı önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Birleştirmesi kolay

Antikolik biberonumuzda, hızlı ve basit

birleştirme için daha az parça bulunur.

Tutması kolay

Biberonun benzer şekli sayesinde her yönden

tutulması ve kavranması kolaydır.

Temizlemesi kolaydır

Geniş ağzı ve daha az parçası sayesinde

biberonumuzun birleştirilmesi ve hızlıca,

derinlemesine temizlenmesi kolaydır.

Bebeğinizle birlikte büyür

Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve

bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız

olduğunda yardımınıza koşacak ürünü

oluşturun!

BPA içermez

Philips Avent Antikolik biberon, BPA içermeyen

malzemeden (PP) üretilmiştir.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Biberon

Malzeme: Polipropilen, BPA içermez

Emzik: Silikon, BPA içermez*

Kapasite: 260 ml/9 oz

Paket içeriği

Biberon: 1 adet

Tasarım

Biberon tasarımı: Ergonomik tasarım, Geniş

ağızlı

Kullanım kolaylığı

Biberon kullanımı: Bulaşık makinesi ve

mikrodalgaya uygun, Birleştirmesi kolay,

Temizlemesi kolaydır, Tutması kolay

Gelişim aşamaları

Aşamalar: 0-12 ay

Fonksiyonlar

Antikolik valf: Airflex havalandırma sistemi

bebeğinizin hava yutmasını azaltmak için

tasarlanmıştır

Emzik: Kolay kavrama, emziğin çökmesini

engelleyen çıkıntılı doku, kanıtlanmış antikolik

sistem

Kullanım kolaylığı: temizlenmesi ve

birleştirilmesi kolaydır, sızdırmaz tasarım,

Kolay birleştirme için 4 parça

* Philips Avent biberon ile beslenen 2 haftalık

bebeklerde, diğer rakip biberonlarla beslenen

bebeklere kıyasla daha az kolik ve geceleri daha az

huzursuzluk görülmüştür.

* Emziğin çökmesini ve bu nedenle bebeğinizin hava

yutarak beslenme sırasında yaşanan kesintileri önleyen

kanıtlanmış emzik tasarımı.

* Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme

sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin

sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında

ağlama ve huzursuzluk görülür.
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