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Θηλή ροής για νεογνά

 

SCF660/27 Λιγότερο κλάμα, ειδικά το βράδυ*
Λιγότεροι κολικοί**

Η ανήσυχη και νευρική συμπεριφορά, γνωστή και ως ιδιότροπο κλάμα, είναι η πιο συχνή

διαπιστωμένη συμπεριφορά κλάματος στα μωρά. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το

μπιμπερό AVENT περιορίζει σημαντικά τους κολικούς και το ιδιότροπο κλάμα, ειδικά το

βράδυ*

Λιγότερο κλάμα

Κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει σημαντικά το κλάμα*

Ενιαίο σύστημα βαλβίδας κατά των κολικών

Επιτρέπει την είσοδο αέρα στο μπιμπερό και όχι στην κοιλιά του μωρού σας

Εξαιρετική ανθεκτικότητα

Υλικό PES χωρίς ΒΡΑ σε μελί απόχρωση για εξαιρετική ανθεκτικότητα

Εύκολος καθαρισμός

Μόνο τρία εξαρτήματα για εύκολο καθαρισμό

Για τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του μωρού σας

Πέντε διαφορετικής ροής θηλές είναι διαθέσιμες



Εξαιρ ανθ μπιμπερό για φυσικό τάισμα SCF660/27

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Μειώνει σημαντικά το κλάμα

Ο ύπνος και η διατροφή είναι σημαντικά για την

υγεία και την ευεξία του μωρού σας.

Πραγματοποιήθηκε μια τυχαία κλινική δοκιμή για να

εξεταστεί εάν ο σχεδιασμός του μπιμπερό επηρεάζει

τη συμπεριφορά του βρέφους. Το μπιμπερό της

Philips AVENT αποδείχτηκε ότι μειώνει σημαντικά το

κλάμα κατά 28 λεπτά την ημέρα σε σύγκριση με ένα

άλλο μπιμπερό (46 λεπτά αντί για 74 λεπτά, p=0,05).

Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στη διάρκεια της

νύχτας.

Μοναδική βαλβίδα κατά των κολικών

Καθώς ταΐζετε το μωρό σας, η μοναδική βαλβίδα της

θηλής AVENT αναδιπλώνεται και επιτρέπει την

είσοδο αέρα στο μπιμπερό και όχι στην κοιλιά του

μωρού. Το μωρό σας ελέγχει τη ροή του γάλακτος

όπως και στο φυσικό θηλασμό

Ιδανικό για τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του

μωρού σας

Διατίθενται πέντε διαφορετικής ροής θηλές.

0% BPA (χωρίς βισφενόλη Α)

Το μπιμπερό είναι κατασκευασμένο από PES - ένα

υλικό χωρίς BPA

Εύκολος καθαρισμός

Το μπιμπερό αποτελείται μόνο από τρία εξαρτήματα

για εύκολο καθαρισμό και διαθέτει καπάκι για υγιεινή

αποθήκευση και μεταφορά. Σε μια τυχαία κλινική

δοκιμή, πραγματοποιήθηκε σύγκριση ανάμεσα στο

σχεδιασμό του μπιμπερό της Philips AVENT και σε

ένα άλλο μπιμπερό κορυφαίας μάρκας για χρονικό

διάστημα 12 μηνών. Η ικανοποίηση της μητέρας

όσον αφορά την ευκολία καθαρισμού (p=0,04) και την

ευκολία συναρμολόγησης (p=0,02) ήταν σημαντικά

μεγαλύτερη στο μπιμπερό της Philips AVENT.

Υλικό PES σε μελί απόχρωση

Αυτό το μπιμπερό χωρίς ΒΡΑ (0% βισφενόλη Α)

είναι κατασκευασμένο από υλικό PES χωρίς ΒΡΑ, σε

μελί απόχρωση, για εξαιρετική ανθεκτικότητα

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Υλικό κατασκευής

Χωρίς BPA

Τι περιλαμβάνεται

Μπιμπερό για φυσικό τάισμα: 2 τεμάχιο

Μπιμπερό

Χωρητικότητα: 125 ml

Υλικό κατασκευής: Χωρίς ΒΡΑ, Εξαιρετική

ανθεκτικότητα

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός μπιμπερό: Εύκολη συναρμολόγηση,

Εύκολος καθαρισμός, Εύκολο κράτημα, Πλατύς

λαιμός

Λειτουργίες

Βαλβίδα κατά των κολικών: Βαλβίδα ενός τμήματος

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0-6 μηνών, 0 - 6 μηνών

 

* Κλινική μελέτη έδειξε ότι σε ηλικία δύο εβδομάδων, τα βρέφη ήταν

λιγότερο ανήσυχα από τα βρέφη που ταΐζονταν με άλλο μπιμπερό.

(Μελέτη που διεξήχθη από το Ινστιτούτο παιδικής υγείας του

Λονδίνου το 2008.)

* *Κλινική μελέτη έδειξε ότι σε ηλικία 2 εβδομάδων, τα βρέφη που

ταΐστηκαν με μπιμπερό Avent ήταν λιγότερο ανήσυχα από βρέφη

που ταΐστηκαν με άλλο γνωστό μπιμπερό, ειδικά τη νύχτα.
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