
Θηλή Natural
 

2 τεμάχια

Μεταβλητή ροή

3m+

 
SCF655/27

Φυσικό τάισμα με το μπιμπερό
Με τη θηλή μεταβλητής ροής Natural της Philips Avent, μπορείτε να ρυθμίσετε το ρυθμό ροής περιστρέφοντας απλώς το

μπιμπερό. Χάρη στο πρωτοποριακό σχέδιο πετάλου της θηλής, η κίνηση με την οποία το μωρό σας πιάνει τη θηλή του

μπιμπερό μοιάζει πιο πολύ με την αντίστοιχη κίνηση στο θηλασμό, διευκολύνοντας το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος με

μπιμπερό.

Ιδανικό για πιο παχύρρευστα υγρά - 3M+

Ρυθμίστε τη ροή σύμφωνα με τις ανάγκες του μωρού σας

Εύκολος συνδυασμός θηλασμού και μπιμπερό

Φυσικό κράτημα, χάρη στη φαρδιά θηλή

Πιο άνετο και ευχάριστο τάισμα

Μοναδικά πέταλα, για μια απαλή και εύκαμπτη θηλή που δεν διπλώνει

Απομακρύνει τον αέρα από την κοιλίτσα του μωρού

Προηγμένο σύστημα κατά των κολικών, με πρωτοποριακή διπλή βαλβίδα

0% BPA (χωρίς βισφενόλη Α)

Θηλή χωρίς BPA



Θηλή Natural SCF655/27

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Φυσικό πιάσιμο

Η φαρδιά θηλή σε σχήμα που μοιάζει με του

γυναικείου στήθους επιτρέπει στο μωρό να πιάσει

φυσικά τη θηλή, όπως συμβαίνει στο θηλασμό, ενώ

διευκολύνει το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος

με μπιμπερό.

Μοναδικά πέταλα για εξαιρετική άνεση

Τα πέταλα στο εσωτερικό της θηλής ενισχύουν την

απαλότητα και την ευελιξία χωρίς να διπλώνει η

θηλή. Έτσι, το μωρό σας απολαμβάνει το γεύμα του με

περισσότερη άνεση και ευχαρίστηση.

Προηγμένη βαλβίδα κατά των κολικών

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός διπλής βαλβίδας

μειώνει τους κολικούς και τη δυσφορία, καθώς ο

αέρας εισέρχεται στο μπιμπερό και όχι στην κοιλιά

μωρού.

Χωρίς BPA

Η θηλή είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη, ένα

υλικό που δεν περιέχει BPA (σύμφωνα με την

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/8/ΕΕ)

Διάφοροι ρυθμοί ροής

Η Philips Avent προσφέρει τέσσερις διαφορετικούς

ρυθμούς ροής, ώστε να συμβαδίζει με την ανάπτυξη

του μωρού σας. Να θυμάστε ότι οι ενδείξεις ηλικίας

δίνονται κατά προσέγγιση, καθώς το κάθε μωρό

αναπτύσσεται με το δικό του ρυθμό. Η Philips Avent

προσφέρει τη θηλή ροής για νεογνά με 1 οπή (0M+),

τη θηλή αργής ροής με 2 οπές (1M+), τη θηλή μέτριας

ροής με 3 οπές (3M+) και τη θηλή γρήγορης ροής με

4 οπές (6M+). Όλες οι θηλές διατίθενται σε

συσκευασίες των δύο.

Συμβατή με το μπιμπερό Natural

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις θηλές Natural

μόνο σε συνδυασμό με τα μπιμπερό Natural.

Ρυθμίστε τη ροή

Με τη θηλή μεταβλητής ροής, μπορείτε να ρυθμίζετε

τη ροή ανάλογα με την πυκνότητα του υγρού και να

την προσαρμόζετε τέλεια στο ρυθμό ταΐσματος του

μωρού σας. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε

αυτήν τη θηλή για πιο παχύρρευστα υγρά, όπως γάλα

σκόνη, γάλα με ρυζάλευρο, γάλα ανακατεμένο με

βρεφική τροφή, σούπες κ.λπ. Όταν το μωρό θα είναι

έτοιμο για ακόμα πιο γρήγορη ροή, σας συνιστούμε

τη θηλή Philips Avent για παχύρρευστες τροφές.

Υλικό κατασκευής

Θηλή: Σιλικόνη, Χωρίς BPA*

Τι περιλαμβάνεται

Μαλακή θηλή μεταβλητής ροής: 2 τεμάχιο

Σχεδίαση

Σχεδίαση θηλής: Θηλή σε σχήμα που μοιάζει με του

γυναικείου στήθους, Μοναδικά πέταλα για

εξαιρετική άνεση, Εξαιρετικά ευρεία

Θηλή

Ταχύτητα ροής: Μεταβλητή ροή

Οπές: Σχισμή

Μήνες: 3m+

Στάδια ανάπτυξης

Στάδιο: 0-6 μηνών

Λειτουργίες

Κράτημα: Εύκολος συνδυασμός στήθους και

μπιμπερό, Φυσικό πιάσιμο

Θηλή: Μοναδικά πέταλα για εξαιρετική άνεση,

Ιδιαίτερα μαλακή και εύκαμπτη θηλή

Βαλβίδα κατά των κολικών: Προηγμένο σύστημα

κατά των κολικών

* 0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ
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