
Otroška steklenička
Natural

 
1 steklenička

260 ml

Cucelj s počasnim pretokom

1 m+

 
SCF620/17

Posnema naravni vzorec sesanja
Cucelj Avent v obliki cvetnega lista

Z našo novo stekleničko bo hranjenje po steklenički naravnejše za vašega otroka in za vas. Cucelj odlikuje

inovativna zasnova z obliko cvetnih listov za naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, kar

omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja po steklenički.

Kombinacija naravnega dojenja in hranjenja po steklenički

Širok cucelj v obliki dojke za naraven oprijem otroka

Udobnejše in prijetnejše hranjenje dojenčka

Edinstveni cvetni listi za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Preprečuje dovajanje zraka v otrokov trebušček

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Enostaven in zanesljiv oprijem v vseh smereh

Ergonomska oblika za popolno udobje

Druge prednosti

Steklenička je brez bisfenola A*

Na voljo v različnih velikostih

Združljivo z vsemi izdelki Philips Avent Natural

Enostavna uporaba in čiščenje ter hitro in enostavno sestavljanje



Otroška steklenička Natural SCF620/17

Značilnosti

Napreden ventilček proti trebušnim krčem

Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma

preprečuje trebušne krče in omogoča večje

udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v

otrokov trebušček.

Združljivo z ostalimi izdelki

Nova steklenička Philips Avent Natural je

združljiva z izdelki Philips Avent, razen s

stekleničkami in ročaji za lončke Classic.

Priporočamo vam, da stekleničke Natural

uporabljate samo s cuclji Natural.

Različne velikosti

Steklenička Philips Avent Natural je na voljo v

4 velikostih: 60 ml, 125 ml, 260 ml in 330 ml.

Vse stekleničke dobite posamezno ali v paketih

po več stekleničk.

Ergonomska oblika

Edinstvena oblika stekleničke omogoča

enostaven in zanesljiv oprijem ne glede na to,

kako je obrnjena, in zagotavlja največje udobje

celo za otrokove drobne ročice.

Naraven oprijem otroka

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven

oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke,

in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in

hranjenja s stekleničko.

Enostavna uporaba in čiščenje

Široki vrat stekleničke omogoča enostavno

polnjenje in čiščenje. Sestavljena je iz samo

nekaj delov, zato je sestava hitra in enostavna.

Steklenička je brez bisfenola A*

Steklenička Philips Avent Natural je izdelana iz

polipropilena, ki ne vsebuje bisfenola A*.

Udobje z obliko cvetnih listov

Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje

mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se

cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in

prijetnejše hranjenje.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.

 



Otroška steklenička Natural SCF620/17

Specifikacije

Država porekla

Indonezija

Material

Steklenička: Polipropilen, Brez bisfenola A*

Cucelj: Brez bisfenola A*, Silikon

Kaj vsebuje

Otroška steklenička: 1 kosa

Steklenička

Material: Brez bisfenola A*

Zmogljivost: 9 oz

Zasnova

Zasnova stekleničke: Ergonomska oblika, Širok

vrat, Okraski

Enostavna uporaba

Uporaba stekleničke: Enostavno držanje,

Enostavno sestavljanje, Enostavno čiščenje

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–12 mesecev

Funkcije

Ventilček proti trebušnim krčem: Napredni

sistem proti trebušnim krčem

Oprijem: Naraven oprijem otroka, Enostavna

kombinacija naravnega dojenja in stekleničke

Cucelj: Udobje z obliko cvetnih listov, Izjemno

mehak in prožen cucelj

* Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011
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