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Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
Žiedlapio formos „Avent“ žindukas

Naudojant mūsų naują čiulptuką maitinimas iš buteliuko bus natūralesnis tiek

jums, tiek jūsų mažyliui. Čiulptukas pasižymi naujovišku žiedlapio formos dizainu,

užtikrinančiu natūralų, panašų į krūties užsidarymą, todėl kūdikiui lengviau

pakaitomis maitintis iš krūties ir iš buteliuko.

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Patogesnis ir malonesnis vaikui maitinimas

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Padeda orui išeiti iš kūdikio pilvelio

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

0 % BPA (be bisfenolio A)

Čiulptukas be BPA

Kiti privalumai

Skirtingi tėkmės greičiai užtikrina patogiausią maitinimą

Tinka naudoti su „Philips Avent Natural“ maitinimo buteliuku



Natūralios formos čiulptukas SCF651/27

Ypatybės Specifikacijos

Natūralus žindimas

Platus krūties formos čiulptukas skatiną

natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi,

ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir

buteliuku.

Unikali, patogi žiedlapio struktūra

Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina

minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui

susispausti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu

ir malonesniu maitinimu.

Modernus dieglius mažinantis vožtuvas

Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija

sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius

įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio

pilvuką.

Be bisfenolio A (BPA)

Šis čiulptukas pagamintas iš silikono –

medžiagos be BPA (Vadovaujantis ES

Direktyva 2011/8/ES)

Skirtingi tėkmės greičiai

„Philips Avent“ siūlo keturis skirtingus tėkmės

greičius, kuriuos galite keisti kūdikiui augant.

Atsiminkite, kad amžiaus indikacijos yra

apytikslės, nes kūdikiai vystosi skirtingai.

„Philips Avent“ pateikia naujagimio tėkmės

čiulptuką su 1 skylute (0M+), lėto srauto

čiulptuką su 2 skylutėmis (1M+), vidutinės

tėkmės čiulptuką su 3 skylutėmis (3M+) ir

greitos tėkmės čiulptuką su 4 skylutėmis (6M+).

Visi čiulptukai pakuotėse yra po du.

Suderinamas su „Natural“ linijos buteliuku

Rekomenduojame naudoti „Natural“ linijos

maitinimo čiulptukus tik su „Natural“ linijos

buteliukais.

Kilmės šalis

Anglija

Medžiaga

čiulptukas: Silikoninis, Be BPA*

Kas pridedama

Minkštas, naujagimiams skirtas čiulptukas:

2 vnt.

Konstrukcija

Čiulptuko konstrukcija: Krūties formos

čiulptukas, Unikali, patogi žiedlapio struktūra,

Itin platus

čiulptukas

Mažas greitis: Naujagimiams skirta tėkmė

Skylutės: 1 anga

Mėnesiai: 0 mėn. ir daugiau

Vystymosi etapai

Etapai: 0-6 mėn.

Funkcijos

Žindymas: Lengva derinti maitinimą krūtimi ir

iš buteliuko, Natūralus žindimas

čiulptukas: Unikali, patogi žiedlapio struktūra,

Itin minkštas ir lankstus žindukas

Dieglius mažinantis vožtuvas: Moderni

dieglius mažinanti sistema

* 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
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