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Ideálny pre novorodencov
Mäkší cumlík s pomalším prietokom

Cumlík First Flow z radu Philips Avent Natural má menšiu dierku, vďaka ktorej je prietok kontrolovanejší, a mäkká

štruktúra cumlíka sa vernejšie podobá prsníku.

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie vášho bábätka

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Udržiava vzduch mimo bruška vášho bábätka

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

0 % BPA (bez bisfenolu A)

Cumlík bez obsahu BPA

Ideálny pre novorodencov

Cumlík s pomalším prietokom

Mäkký textúrovaný cumlík



Cumlík na prirodzené kŕmenie SCF657/27

Hlavné prvky Technické údaje

Bez BPA

Tento cumlík je vyrobený zo silikónu –

materiálu, ktorý neobsahuje BPA (V súlade

so smernicou EÚ 2011/8/EÚ)

Zdokonalený ventil potláčajúci koliku

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie

koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše

a nie do bruška dieťaťa.

Prirodzené prisatie

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje

prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke

na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí

kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Cumlík s pomalším prietokom

Menší rozmer otvoru poskytuje väčšiu kontrolu

nad prietokom pre deti, ktoré pijú pomalšie.

Cumlík First flow radu Natural je ideálny, ak

začínate svoje dieťatko kŕmiť z fľaše.

Mäkký textúrovaný cumlík

Mäkší, textúrovaný cumlík sa vernejšie podobá

prsníku.

Jedinečné pohodlné lupienky

Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a

ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si

vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.

 

Krajina pôvodu

Indonézia: áno

Materiál

Cumlík: Silikónový, Neobsahuje BPA*

Dizajn

Dizajn cumlíka: Cumlík v tvare bradavky,

Jedinečné pohodlné lupienky, Mimoriadne

široký

Cumlík

Otvory: 1 otvor

Vývojové stupne

Stupne: Od 0 mesiacov

Funkcie

Ventil potláčajúci koliku: Zdokonalený systém

potláčajúci koliku

Prisatie: Prirodzené prisatie, Jednoduché

spojenie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Cumlík: Jedinečné pohodlné lupienky,

Mimoriadne mäkký a ohybný cumlík

* 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
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