
Detská fľaša Natural
s vysokou odolnosťou

 
Advanced Classic

260 ml (9 oz)

Cumlík s pomalým prietokom

 

SCF663/28

Dobre napapané, dobre vyspinkané
Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci**

Nespokojný krik je najznámejším prejavom plaču u detí. Dojčenská fľaša na

kŕmenie Philips AVENT Advanced Classic výrazne potláča koliku*** a nespokojný

krik. Krik potláča najmä v noci.**

Zmierňuje nespokojný krik a nepohodlie

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Jednodielny ventilový systém potláčajúci koliku

Púšťa vzduch do fľaše, nie do bruška dieťaťa

Vysoká odolnosť

Medovo sfarbený materiál PES bez obsahu BPA s veľkou odolnosťou

Jednoduché čistenie

Len tri komponenty pre jednoduché čistenie

Vyhovie rastúcim potrebám vášho dieťaťa

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom



Detská fľaša Natural s vysokou odolnosťou SCF663/28

Hlavné prvky Technické údaje

Výrazné potlačenie nespokojného kriku

Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho

dieťaťa kľúčové. Bol vykonaný náhodný

klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej

fľaše na „správanie dieťaťa“. Preukázalo sa, že

detská fľaša Philips AVENT Classic výrazne

potláča nespokojný krik o približne 28 minút

denne v porovnaní s porovnávanou fľašou

(46 min. vs 74 min., p = 0,05). To platí najmä

v noci.**

Jedinečný ventil potláčajúci koliku

Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na

cumlíku AVENT ohýba, a tým umožňuje

prenikanie vzduchu do fľaše a nie do bruška

dieťaťa. Rovnako ako pri dojčení si vaše dieťa

samo reguluje prietok mlieka.

Prispôsobí sa rastúcim potrebám vášho

dieťaťa

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku

cumlíkom.

0 % BPA (bez bisfenolu A)

Táto fľaša je vyrobená z materiálu PES, ktorý

neobsahuje BPA

Jednoduché čistenie

Táto fľaša na kŕmenie Philips AVENT sa skladá

len z troch komponentov, čo umožňuje

jednoduché čistenie, a má viečko z dormalu

pre hygienické skladovanie a prepravu. Pri

náhodnej klinickej skúške bol porovnávaný tvar

fľaše Philips AVENT s inou poprednou značkou

počas 12-mesačného obdobia. Spokojnosť

matiek v oblasti jednoduchosti čistenia (p =

0,04) a jednoduchosti skladania (p = 0,02)

bola výrazne vyššia u fľaše Philips AVENT.

Medovo sfarbený materiál PES

Táto fľaša bez obsahu BPA (0 % Bispfenolu A)

je vyrobená z medovo sfarbeného materiálu

PES s veľkou odolnosťou

Krajina pôvodu

Anglicko: áno

Materiál

Neobsahuje BPA*: áno

Čo je súčasťou balenia

Fľaša Advanced Classic: 2 ks

Fľaša

Kapacita: 260 oz

Materiál: Bez BPA, Vysoká odolnosť

Dizajn

Dizajn fľaše: Jednoduchá montáž,

Jednoduché čistenie, Jednoduché držanie,

Široký krk

Funkcie

Ventil potláčajúci koliku: Jednodielny ventil

Vývojové stupne

Stupne: 0-6 mesiacov, 0 – 6 mesiacov

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

* * Klinická štúdia preukázala, že vo veku dvoch týždňov

deti prejavovali menej nespokojného kriku ako deti

kŕmené inou fľašou popredného výrobcu. (Štúdia

realizovaná Detským zdravotným inštitútom, Londýn,

2008.)

* ** Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti

kŕmené z fľaše Philips AVENT prejavovali menej

príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného

popredného výrobcu, najmä v noci.
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