
Classic PES zīdaiņu
pudelīte

 
1 pudelīte

260 ml

Lēnas plūsmas knupītis

1 m+

 

SCF663/17 Lieliska barošana, lielisks miegs
Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī**

Niķošanās, ir visizplatītākais uzvedības veids, kad mazuļi raud. Philips Avent

Advanced Classic barošanas pudelīte ievērojami samazina kolikas*** un

niķošanos. Niķošanās tiek īpaši samazināta naktī.**

Samazina niķošanos un diskomfortu

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Viena elementa pretkoliku sistēma

Ļauj gaisam ieplūst pudelītē, nevis mazuļa vēderā

Ļoti izturīgs

Medus krāsas PES materiāls, kas nesatur BPA, īpašai izturībai

Vienkārša tīrīšana

Tikai trīs komponenti vienkāršai tīrīšanai

Lai atbilstu mazuļa pieaugošajām prasībām

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi



Classic PES zīdaiņu pudelīte SCF663/17

Izceltie produkti Specifikācijas

Ievērojami samazina raudāšanu

Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas

nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību.

Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai

uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte

ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka

Philips Avent Classic mazuļu pudelīte

ievērojami samazina niķošanās laiku par 28

minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu

pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī

pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama

naktī.**

Unikāls pretkoliku vārsts

Kad barojat mazuli, Avent knupīša unikālā

malu sistēma tiek saspiesta, ielaižot gaisu

pudelītē, nevis mazuļa vēderā. Tāpat kā zīžot

no krūts, jūsu mazulis kontrolē piena plūsmu.

Atbilst mazuļa pieaugošajām prasībām

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas

ātrumi.

0% BPA (nesatur bisfenolu A)

Šī pudelīte ir izgatavota no poliētersulfona –

nesatur BPA

Vienkārša tīrīšana

Philips Avent barošanas pudelīte sastāv no

trim komponentiem, kas atvieglo tīrīšanu, un

tai ir vāciņš higiēniskai uzglabāšanai un

transportēšanai. Nejaušā klīniskā pētījumā

Philips Avent pudelītes dizains 12 mēnešu

periodā tika salīdzināts ar cita vadoša zīmola

pudelīti. Māmiņu apmierinātība attiecībā uz

tīrīšanas (p=0,04) un salikšanas (p=0,02)

vienkāršību bija ievērojami lielāka Philips

Avent pudelītēm.

Medus krāsas PES materiāls

Pudele, kas nesatur BPA (0% bisfenols A), ir

izgatavota no īpaši izturīga medus krāsas PES

materiāla

Materiāls

Nesatur BPA*

Kas ir iekļauts

Advanced Classic pudelīte: 1 gab.

Pudelīte

Tilpums: 260 ml

Materiāls: Ļoti izturīgs, Nesatur BPA

Dizains

Pudelītes dizains: Viegli saliekama,

Vienkārša tīrīšana, Viegli satverama, Plats

kakliņš

Attīstības posmi

Posmi: 0-6 mēneši, 0-6 mēneši

Funkcijas

Pretkoliku vārsts: Viena elementa vārsts

 

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var

samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un

CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina

ievērojamu vides aizsardzību vienā vai

vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās

— energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija

un uzticamība ekspluatācijas laikā.

* * Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka divas

nedēļas veci bērni nebija tik nemierīgi kā bērni, kas

baroti ar cita ražotāja pudelīti. (Pētījumu veica Bērnu

veselības institūts Londonā 2008. gadā.)

* ** Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka 2 nedēļas

veci bērni, kas baroti ar Avent pudelīti, īpaši naktī nebija

tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita vadoša ražotāja

pudelīti.
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