
Natural etetőcumi

 
2 db

Lassú folyású etetőcumi

1 hó.+

 
SCF652/27

A cumisüveges etetés természetes módja
„Szirmos” kialakítású Avent cumi

Új cumijaink segítségével a cumisüveges táplálás még természetesebbé tehető a

baba és az Ön számára. Az etetőcumi innovatív „szirmos” kialakítása az

anyamellhez hasonló természetes ráharapást tesz lehetővé, így a baba

könnyebben szokja meg, ha felváltva szoptatják és táplálják cumisüvegből.

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Kényelmesebb etetés, elégedettebb baba

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem

engedik összetapadni.

Meggátolja, hogy a levegő a baba pocakjába kerüljön

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

0% BPA-(Bisphenol-A mentes)

BPA-mentes etetőcumi

Egyéb előnyök

Különböző folyáserősségek a lehető legkényelmesebb etetéshez

A Philips Avent Natural cumisüveggel kompatibilis



Natural etetőcumi SCF652/27

Fénypontok Műszaki adatok

Természetes mell-érzet

A széles, mell alakú etetőcumi természetes

mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon

hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke

könnyebben szokja meg a szoptatás és a

cumisüvegből etetés kombinálását.

Egyedülálló és kényelmes szirmok

Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi

puhaságát és rugalmasságát, valamint nem

engedik azt összetapadni. Gyermeke

elégedettebb lesz az etetés után.

Speciális, hasfájást csökkentő szelep

Innovatív, kétszelepes kialakításának

köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a

teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a

levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.

BPA-mentes

A cumisüveg BPA mentes szilikonból készült (a

2011/8/EU irányelvnek megfelelően)

Különböző folyáserősségek

A Philips Avent különböző átfolyási

sebességeket kínál, amelyek lépést tartanak a

baba fejlődésével. Ne feledje, hogy a korra

vonatkozó ajánlások csak hozzávetőlegesek,

mivel a csecsemők eltérő ütemben fejlődnek. A

Philips Avent kínálatában megtalálható az

újszülöttek számára megfelelő átfolyási

sebességű etetőcumi 1 lyukkal (0 hónapos

kortól), 2 lyukkal ellátott, lassú folyású

etetőcumi (1 hónapos kortól), 3 lyukkal ellátott,

közepes folyású etetőcumi (3 hónapos kortól)

és a 4 lyukkal ellátott gyors folyású etetőcumi

(6 hónapos kortól). Minden etetőcumi két

darabos csomagolásban kapható.

A Natural cumisüveggel kompatibilis

A Natural cumisüvegeket ajánlatos kizárólag

Natural etetőcumival használni.

Anyag

Etetőcumi: Szilikon, BPA-mentes*

A következőt tartalmazza:

Lágy, lassú átfolyású etetőcumi: 2 db

Kialakítás

Az etetőcumi kialakítása: Mell alakú

etetőcumi, Egyedülálló és kényelmes szirmok,

Extra széles

Etetőcumi

Folyási sebesség: Lassú folyású etetőcumi

Lyukak: 2 lyuk

Hónap: 1 hó.+

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0-6 hónap

Funkciók

Ráharapás: A szoptatás és a cumisüveg

könnyen kombinálható, Természetes mell-

érzet

Etetőcumi: Egyedülálló és kényelmes

szirmok,

Rendkívül puha és rugalmas etetőcumi

Hasfájást csökkentő szelep: Korszerű,

hasfájást csökkentő rendszer

* 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
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