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Καλό τάισμα, καλός ύπνος
Καθησυχάζει το μωρό σας, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες**

Η ανησυχία και η γκρίνια είναι μια από τις συνηθέστερες ενδείξεις ενόχλησης των βρεφών.

Το εξελιγμένο κλασικό μπιμπερό της Philips AVENT περιορίζει σημαντικά τους κολικούς***

και το κλάμα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.**

Λιγότερη γκρίνια και δυσφορία

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

Διατίθενται πέντε θηλές διαφορετικής ροής



Μπιμπερό SCF663/27

Χαρακτηριστικά

Μειώνει σημαντικά το κλάμα

Ο ύπνος και η διατροφή είναι σημαντικά για την

υγεία και την ευεξία του μωρού σας.

Πραγματοποιήθηκε μια τυχαιοποιημένη κλινική

δοκιμή, προκειμένου να εκτιμηθεί αν η σχεδίαση του

μπιμπερό επηρεάζει τη συμπεριφορά του βρέφους. Το

κλασικό μπιμπερό Philips AVENT αποδείχτηκε ότι

μειώνει σημαντικά το κλάμα κατά 28 λεπτά την ημέρα

σε σύγκριση με άλλο μπιμπερό (46 λεπτά αντί για 74

λεπτά, p=0,05). Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές κατά τη

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 θηλασμό.

Ιδανικό για τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του

μωρού σας

Διατίθενται πέντε θηλές διαφορετικής ροής.

0% BPA (χωρίς βισφενόλη Α)

Το μπιμπερό είναι κατασκευασμένο από PES - ένα

υλικό χωρίς BPA

Εύκολος καθαρισμός

Το μπιμπερό Philips AVENT 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 σχέδιο 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

 

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

ήταν λιγότερο ανήσυχα σε σύγκριση με 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 εμφάνισαν λιγότερους κολικούς

σε σύγκριση με τα βρέφη που ταΐστηκαν με άλλο γνωστό

μπιμπερό, ειδικά τη νύχτα.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2020‑08‑11

Έκδοση: 13.0.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

