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SCF635/27

Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

Naš cucelj Anti-colic je zasnovan za nemoteno hranjenje, pri katerem se zrak dovaja v stekleničko in ne v otrokov

trebušček. Tekstura z brazdami preprečuje, da bi se cucelj sesedel, in poskrbi, da hranjenje poteka s čim manj

prekinitvami in nelagodja.

Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

Ventil proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Dojenčki so ponoči 60 % bolj mirni*

Tekstura z brazdami preprečuje sesedanje cuclja za neprekinjeno hranjenje

Oblika cuclja omogoča dober oprijem

Druge prednosti

Na voljo so cuclji z različnimi pretoki

Cucelj ne vsebuje bisfenola A

Serija združljivih izdelkov od dojenja do lončka



Cucelj Anti-colic SCF635/27

Značilnosti Specifikacije

Manj trebušnih krčev

Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan

tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje.

Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju

upogne in omogoča dovajanje zraka v

stekleničko. S tem se prepreči nastajanje

vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po

steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne

vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša

trebušne krče in nelagodje.

Dojenčki so veliko bolj mirni

Philipsova steklenička Avent Anti-colic

zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so

bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent

Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot

dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno

stekleničko proti trebušnim krčem.*

Neprekinjeno hranjenje

Oblika cuclja omogoča dojenčku dober

oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da

bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje

neprekinjeno in udobno.

Dober oprijem

Oblika cuclja omogoča dober oprijem

Prilagojeno rasti dojenčka

Serija stekleničk Philips Avent Anti-colic

vključuje cuclje z različnimi pretoki, ki se

ujemajo z razvojem otroka. Oznake starosti so

samo približne, saj se vsi otroci ne razvijajo

enako hitro. Vsi cuclji so na voljo v paketih po

dva cuclja: za novorojenčke, počasen, srednji,

hiter in spremenljiv pretok ter cucelj za

gostejšo hrano.

Brez bisfenola A

Cucelj Philips Avent Anti-colic je izdelan iz

silikona, ki ne vsebuje bisfenola A.

Raste skupaj z vašim otrokom

Kombinirajte dele črpalke, stekleničke in

lončka ter ustvarite izdelek, ki vam odgovarja v

trenutku, ko ga potrebujete.

Material

Cucelj: Silikon, Brez bisfenola A

Kaj vsebuje

Cucelj: 2 kosa

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–6 mesecev

Funkcije

Ventil proti trebušnim krčem: za zmanjšanje

zaužitja zraka

Cucelj: Enostaven oprijem otroka, tekstura z

brazdami preprečuje sesedanje cuclja,

dokazan sistem proti trebušnim krčem

Enostavna uporaba: Enostavno čiščenje in

sestava, zasnova, ki preprečuje puščanje

Cucelj

Hitrost pretoka: Spremenljiv pretok

* 2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko

Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili

ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z

drugo konkurenčno stekleničko.

* Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo

sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri

hranjenju.

* Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke?

Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka

med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v

prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.

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