
Dudlík s přirozeným
tvarem

 
2 kusy

Pro průtok husté stravy

od 6 měsíců

 
SCF656/27

Přirozený způsob krmení z lahve
Dudlík Philips Avent pro hustou stravu je ideální pro pokrmy o hustší konzistenci, jako jsou například obilné kaše

nebo polévky. Dudlík má inovativní design okvětního lístku pro přirozené přisátí podobné přisátí k prsu pro

snadné kombinování kojení a krmení z láhve.

0 % BPA (bez bisfenolu A)

Dudlík bez BPA

Ideální pro hustší stravu – od 6 měsíců

Dudlík Natural pro hustší stravu

Pohodlnější krmení pro spokojenější dítě

Unikátní okvětné lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Vzduch neproniká do bříška dítěte

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu



Dudlík s přirozeným tvarem SCF656/27

Přednosti Specifikace

Bez BPA

Tento dudlík je vyroben ze silikonu – materiálu

bez BPA (Podle směrnice Evropské unie

2011/8/EU)

Pokročilý antikolikový systém s ventilem

Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko

koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do

lahve a nikoli do bříška dítěte.

Kompatibilní s lahví Natural

S lahvemi Natural doporučujeme používat

pouze dudlíky Natural.

Různé průtoky

Produkty značky Philips Avent nabízí čtyři

různé průtoky pro různá stádia růstu vašeho

dítěte. Pamatujte, že věkové určení je pouze

orientační, protože děti se vyvíjejí různým

tempem. Společnost Philips Avent nabízí

dudlíky s průtokem pro novorozence

s 1 otvorem (0m+), dudlík pro pomalý průtok se

2 otvory (1m+), dudlík se středním průtokem se

3 otvory (3m+) a dudlík s rychlým průtokem se

4 otvory (6m+). Všechny dudlíky jsou nabízeny

v balení po dvou kusech.

Přirozené přisátí

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí

podobné jako při kojení a zjednodušuje

vašemu dítěti přechody mezi kojením

a krmením z lahve.

Natural – pro hustší stravu

Díky dudlíku pro hustou stravu můžete dítě

krmit hustšími pokrmy a jít tak ruku v ruce

s jeho měnícími se potřebami. Tento dudlík

doporučujeme používat pro hustší stravu, jako

je antiregurgitační zahuštěné mléko, mléko

smíchané s dětskou rýží, mléko smíchané

s dětskou výživou, pyré, polévka…

Jedinečný tvar okvětních lístků

Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost

a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše

dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude

spokojenější.

Stupně vývoje

Stupně: 6–12 měsíců

Materiál

Dudlík: Bez BPA*, Silikon

Dudlík

Rychlost průtoku: Rychlý průtok

Otvory: Štěrbina v otvoru

Měsíců: od 6 měsíců

Co je součástí

Jemný dudlík, proměnlivý tok: 2 ks

Měkký dudlík pro hustší stravu: 2 ks

Design

Tvar dudlíku: Dudlík ve tvaru prsu, Jedinečný

tvar okvětních lístků, Mimořádně široká

Funkce

Antikolikový ventil: Zdokonalený antikolikový

systém

Nasazení: Snadná kombinace kojení a krmení

z lahve, Přirozené přisátí

Dudlík: Zvláště měkký a pružný dudlík,

Jedinečný tvar okvětních lístků

* 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
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