
Természetes, extra
tartós cumisüveg

 
125 ml

Újszülött átfolyású cumi

 

SCF660

Kevesebb nyugtalanság, különösen éjszaka*

Kevesebb hasfájás**

A csecsemőknél a sírás általában a nyugtalanság, ingerlékenység leggyakoribb

jele. Klinikai kutatások igazolják, hogy az AVENT cumisüvegek használata

jelentősen csökkenti a hasfájást és a nyugtalanságot. Különösen éjszaka

tapasztalható kevesebb nyugtalanság*

Egyszerű tisztítás

Mindössze három részből áll, így könnyen tisztítható

Kevesebb nyugtalanság

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot*

Alkalmazkodik gyermeke növekvő igényeihez

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható

0% BPA (Bisphenol A)

A cumisüveg BPA-mentes PES-anyagból készült

Kiemelkedően tartós

Mézszínű BPA-mentes PES-anyagból készült, így különösen tartós



Természetes, extra tartós cumisüveg SCF660/17

Fénypontok Műszaki adatok

Egyszerű tisztítás

A cumisüveg mindössze három részből áll, így

könnyen tisztítható. A higiénikus tárolás és

szállítás érdekében pedig kúp alakú kupakkal

is rendelkezik. Egy 12 hónapon át tartó klinikai

kísérlet során összehasonlították a Philips

AVENT cumisüveget egy másik vezető

cumisüveg márkával. Az anyák többségében

elégedettebbek voltak a Philips AVENT

cumisüveggel a tisztíthatóság (p=0,004) és az

összeállítás (p=0,02) tekintetében.

Jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

A kisbabák egészséges fejlődése és

boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és

esznek. Klinikai kísérlet során megvizsgálták,

hogy a cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e

a csecsemők viselkedését. A Philips AVENT

cumisüveg esetében azt tapasztalták, hogy

megközelítőleg napi 28 perccel csökkenti a

nyugtalanul eltöltött időt a tesztben részt vevő

többi cumisüveghez képest (46 perc a 74

perccel szemben, p=0,05). Ez különösen

éjszaka volt igaz.

Alkalmazkodik gyermeke növekvő igényeihez

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi

kapható.

0% BPA (Bisphenol A)

A cumisüveg BPA-mentes PES-anyagból

készült

Mézszínű PES-anyag

Ez a BPA-mentes cumisüveg (0% Bisphenol A)

mézszínű PES-anyagból készült, így

különösen tartós

Egyedülálló hasfájást csökkentő szelep

Miközben a csecsemő eszik, az AVENT

etetőcumin található egyedülálló „szoknya”

megnyúlik, hogy a levegő a cumisüvegbe és

ne a baba pocakjába kerüljön. A szopáshoz

hasonlóan, a csecsemő határozza meg a

folyadék áramlását.

Származási hely

Anglia: Van

A következőket tartalmazza:

Cumisüveg: 1 db

Jellemzők

Kiemelkedően tartós: Van

BPA mentes: Van

Egyszerű tisztítás: Van

 

* Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint a

babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint a más

cumisüvegből tápláltak (Gyermekegészségügyi Intézet,

London, 2008).

* *Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint a

Philips AVENT cumisüvegből etetett babák kevésbé

voltak hajlamosak a csecsemőkori hasfájásra, mint

hagyományos üvegből táplált társaik

(Gyermekegészségügyi Intézet, London, 1994).
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