
Fľaša Natural
Feeding Nurser

Tempo- Disposable
System

 

8 oz

 

SCF649/01

Pre pohodlné zdravé kŕmenie
Pracuje v súlade s prirodzeným rytmom detského kŕmenia

Vychutnajte si viac pohodlia a istotu zdravého kŕmenia pre dieťa s fľašou na

prirodzené kŕmenie AVENT Tempo Natural Feeding Nurser. Vložka fľaše Tempo

Liner sa sťahuje podľa toho, ako sa dieťa kŕmi a tak umožňuje dieťaťu kontrolovať

tok mlieka - výsledkom je menej vzduchu v brušku dieťaťa.

Výhody a vlastnosti:

Tvarované, vopred sterilizované vložky

Jednorazový systém

Vložka sa sťahuje, aby v detskom brušku bolo menej vzduchu

Dieťa kontroluje tok mlieka

Podporuje dojčenie



Fľaša Natural Feeding Nurser SCF649/01

Hlavné prvky Technické údaje

Tvarované, vopred sterilizované vložky

Vložky Tempo Liner sú vopred sterilizované,

jednorazové a širšie tvarované, aby bolo

plnenie a kŕmenie jednoduchšie.

Jednorazový systém

Vložky Tempo sú silné, široké a tvarované tak,

aby plnenie a tvarovanie boli jednoduchšie.

Určite oceníte pohodlie vopred sterilizovaných

jednorazových vložiek pre každé kŕmenie.

Menej kolík, plynatosti a nepohodlia

Vložky Tempo Liner sa sťahujú podľa toho, ako

sa dieťa kŕmi, aby v detskom brušku bolo

menej vzduchu.

Dieťa kontroluje tok mlieka

Fľaša Tempo Natural Feeding Nurser

podporuje zdravé, aktívne kŕmenie tým, že

necháva dieťa viac kontrolovať tok mlieka,

podobne ako pri dojčení. Pomáha redukovať

prejedanie a vypľúvanie.

Podporuje dojčenie

Prirodzene tvarovaný cumlík podporuje správne

prisatie a zjednodušuje kombinovanie prsníka

a fľaše.

 

Krajina pôvodu

Anglicko

Čo je súčasťou balenia

Tvarovaná, vopred sterilizovaná vložka Liner

(240 ml/8 oz): 6 ks

Extra mäkký cumlík s pomalým prietokom:

1 ks

Fľaša Tempo Natural Feeding Nurser (240

ml/8 oz): 1 ks

Fľaša

Materiál: Vysoká odolnosť

Dizajn

Dizajn fľaše: Jednoduchá montáž,

Jednoduché čistenie, Jednoduché držanie,

Široký krk

Vývojové stupne

Stupne: 0-6 mesiacov, 0 – 6 mesiacov
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