
Natural биберон

 
2 броя

Поток за по-гъсти течности

6 м +

 
SCF656/27

Естественият начин за хранене от бутилка

Биберонът Philips Avent Thick Feed е идеален за храни с по-гъста консистенция като каши или супи. Той има иновативен

дизайн "листенца" за естествено сучене, подобно на гърда, за лесно комбиниране на хранене с бутилка и кърмене.

0% BPA (не съдържа бисфенол-A)

Биберон без бисфенол-А

Идеален за по-гъсти храни – 6 м +

Биберон за гъсти храни – Natural

По-комфортно и утоляващо глада хранене за вашето бебе

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

Въздухът не влиза в коремчето на вашето бебе

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда



Natural биберон SCF656/27

Акценти Спецификации

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Този биберон е направен от силикон, който не

съдържа бисфенол-А (Съгласно ЕС Директива

2011/8/EU)

Усъвършенствана клапа против колики

Иновативните две клапи са проектирани да намаляват

коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в

бутилката, а не в стомахчето на бебето.

Съвместими с бутилката за хранене Natural

Съветваме ви да използвате бибероните за хранене

Natural само с бутилките за хранене Natural.

Различни скорости на потока

Philips Avent предлага 4 различни скорости на потока,

следващи растежа на вашето бебе. Имайте предвид,

че означенията за възраст са приблизителни, тъй

като бебетата се развиват различно бързо. Philips

Avent предлага биберон за новородени с 1 отвор (за

0 м+), биберон за бавен поток с 2 отвора (за 1 м+),

биберон за среден поток с 3 отвора (за 3 м+) и

биберон за бърз поток с 4 отвора (за 6 м+). Всички

биберони се предлагат по два в пакет.

Естествено засмукване

Широкият биберон с формата на гърда помага за

естествено засмукване, подобно на това при

кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате

кърмене и хранене от бутилка.

Гъсти храни – Natural

С биберона за гъсти храни можете да храните

бебето си с по-гъсти продукти, като следвате

неговите развиващи се хранителни нужди.

Препоръчваме ви да използвате този биберон за по-

гъсти храни като (сгъстено) мляко, мляко, смесено с

бебешки ориз, мляко, смесено с бебешки храни,

пюре, супа…

Уникални, удобни "листенца"

"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и

гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще

се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.

Страна на произход

Англия

Стадии на развитие

Стадии: 6 –12 месеца

Материал

Биберон: Не съдържа бисфенол-A*, Силикон

Биберон

Скорост на потока: Бърз поток

Отвори: Отвор с прорез

Месеци: 6 м +

Какво включва

Мек биберон с променлив поток: 2 бр.

Мек биберон за гъсти храни: 2 бр.

Дизайн

Дизайн на биберона: Биберон с формата на гърда,

Уникални, удобни "листенца", Много широк

Функции

Клапа против колики: Усъвършенствана система

против колики

Засмукване: Лесно съчетаване на кърмене и хранене

от бутилка, Естествено засмукване

Биберон: Изключително мек и гъвкав биберон,

Уникални, удобни "листенца"

* 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
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