
Cucelj Natural

 

2 kosa

Prvi pretok

0 m

 
SCF657/27

Idealno za novorojenčke
Mehkejši cucelj s počasnejšim pretokom

Cucelj Philips Avent Natural za prvi pretok z manjšo odprtino zagotavlja bolj nadzorovan pretok, mehka tekstura

cuclja pa je bolj podobna prsni bradavici.

Kombinacija naravnega dojenja in hranjenja po steklenički

Širok cucelj v obliki dojke za naraven oprijem otroka

Udobnejše in prijetnejše hranjenje dojenčka

Edinstveni cvetni listi za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Preprečuje dovajanje zraka v otrokov trebušček

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Brez bisfenola A (brez BPA)

Cucelj brez bisfenola A

Idealno za novorojenčke

Cucelj s počasnejšim pretokom

Mehak in teksturiran cucelj



Cucelj Natural SCF657/27

Značilnosti Specifikacije

Brez bisfenola A

Cucelj je izdelan iz silikona – material brez

bisfenola A (v skladu z Direktivo EU

2011/8/EU)

Napreden ventilček proti trebušnim krčem

Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma

preprečuje trebušne krče in omogoča večje

udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v

otrokov trebušček.

Naraven oprijem otroka

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven

oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke,

in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in

hranjenja s stekleničko.

Cucelj s počasnejšim pretokom

Manjša odprtina zagotavlja bolj nadzorovan

pretok za dojenčke, ki pijejo počasneje. Cucelj

za prvi pretok Natural ima idealni pretok, s

katerim lahko dojenčka privadite na hranjenje s

stekleničko.

Mehak in teksturiran cucelj

Mehak in teksturiran cucelj je bolj podoben

prsni bradavici.

Udobje z obliko cvetnih listov

Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje

mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se

cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in

prijetnejše hranjenje.

 

Država porekla

Indonezija

Material

Cucelj: Silikon, Brez bisfenola A*

Zasnova

Zasnova cuclja: Cucelj v obliki dojke, Udobje z

obliko cvetnih listov, Izjemno široko

Cucelj

Luknje: 1 luknja

Stopnje razvoja

Stopnje: 0 mesecev in več

Funkcije

Ventilček proti trebušnim krčem: Napredni

sistem proti trebušnim krčem

Oprijem: Naraven oprijem otroka, Enostavna

kombinacija naravnega dojenja in stekleničke

Cucelj: Udobje z obliko cvetnih listov, Izjemno

mehak in prožen cucelj

* Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011
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