
Smoczek Natural

 

2 sztuki

Dla noworodków

0m+

 

SCF651/27

Naturalny sposób karmienia butelką
Smoczek z płatkami firmy Avent

Nasz nowy smoczek sprawia, że karmienie staje się bardziej naturalne dla Ciebie i

dziecka. Smoczek jest wyposażony w innowacyjne płatki, które powodują, że

przypomina on pierś — dzięki temu dziecko może przyssać się do niego w

naturalny sposób. Ułatwia to łączenie karmienia piersią i butelką.

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Bardziej wygodne i satysfakcjonujące karmienie dziecka

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed

zapadaniem się

Odprowadzanie powietrza z dala od brzuszka dziecka

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

0% BPA (bisfenolu A)

Smoczek niezawierający bisfenolu A

Inne zalety

Różne stopnie wypływu zapewniające najbardziej wygodne karmienie

Zgodność z butelką do karmienia Philips Avent Natural



Smoczek Natural SCF651/27

Zalety Dane techniczne

Naturalne przysysanie

Szeroki smoczek przypominający kształtem

pierś pozwala dziecku w naturalny sposób

przyssać się i ułatwia łączenie karmienia

piersią i butelką.

Wyjątkowe płatki zapewniające wygodę

Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka

zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka

zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi

bardziej wygodny sposób karmienia.

Zaawansowana nakładka antykolkowa

Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza

dyskomfort i częstotliwość występowania kolki,

odprowadzając powietrze do butelki zamiast

do brzuszka dziecka.

Bez bisfenolu A

Smoczek został wykonany z silikonu —

materiału niezawierającego bisfenolu A,

zgodnie z dyrektywą UE (2011/8/EU)

Różne stopnie wypływu

Firma Philips Avent oferuje smoczki o czterech

różnych stopniach wypływu, które pozwalają

zaspokoić rosnące potrzeby Twojego dziecka.

Pamiętaj, że oznaczenia wieku mają charakter

orientacyjny, ponieważ dzieci rozwijają się w

różnym tempie. Firma Philips Avent oferuje

smoczek dla noworodków z 1 dziurką (0M+),

smoczek o wolnym wypływie z 2 dziurkami

(1M+), smoczek o średnim wypływie z 3

dziurkami (3M+) i smoczek o szybkim

wypływie z 4 dziurkami (6M+). Wszystkie

smoczki są dostępne w zestawach po dwie

sztuki.

Zgodność z butelką Natural

Zalecamy używanie smoczków do karmienia

Natural wyłącznie z butelkami Natural.

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

Materiał

Smoczek: Silikon, Bez bisfenolu A*

Zawartość zestawu

Miękki smoczek dla noworodków: 2 szt.

Wykończenie

Kształt smoczka: Smoczek w kształcie piersi,

Wyjątkowe płatki zapewniające wygodę,

Niezwykle szerokie

Smoczek

Prędkość wypływu: Dla noworodków

Dziurki: 1 dziurka

Liczba miesięcy: 0m+

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy

Funkcje

Przysysanie: Łatwe łączenie karmienia

piersią i butelką, Naturalne przysysanie

Smoczek: Wyjątkowe płatki zapewniające

wygodę, Bardzo miękki i elastyczny smoczek

Zaworek antykolkowy: Zaawansowany system

zapobiegania kolkom

* 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
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