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karmienia

 
Zaawansowana, klasyczna

310 ml

 

SCF666/17

Dobre karmienie, spokojny sen
Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy**

Rozdrażnienie to z pewnością najczęstsza przyczyna płaczu dzieci.

Zaawansowana klasyczna butelka do karmienia firmy Philips AVENT znacznie

zmniejsza częstotliwość występowania kolki*** i stanu rozdrażnienia. Dzięki temu

dziecko jest spokojniejsze, szczególnie w nocy**.

Mniej marudzenia i dyskomfortu

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Zintegrowany system antykolkowy

Umożliwia dopływ powietrza do butelki zamiast do brzuszka dziecka

Wyjątkowa trwałość

Miodowy polieterosulfon, niezawierający bisfenolu A, zapewnia doskonałą trwałość

Łatwe czyszczenie

Trzy części zapewniają łatwe czyszczenie

Aby zaspokoić rosnące potrzeby Twojego dziecka

Dostępnych jest pięć smoczków o różnych stopniach wypływu



Butelka do karmienia SCF666/17

Zalety Dane techniczne

Znacznie skraca stan rozdrażnienia

Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i

szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań

przeprowadzonych na próbie losowej

dowiodły, że klasyczna butelka do karmienia

Philips AVENT skraca stan rozdrażnienia o

około 28 minut na dobę w porównaniu ze

zwykłą butelką (46 min w porównaniu do

74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne

w nocy.**

Wyjątkowy zaworek antykolkowy

Podczas karmienia wyjątkowa osłonka

smoczka AVENT zgina się, umożliwiając

dopływ powietrza do butelki zamiast do

brzuszka dziecka. Dziecko kontroluje przepływ

mleka, tak jak podczas karmienia piersią.

Zaspokaja rosnące potrzeby Twojego dziecka

Dostępnych jest pięć smoczków o różnych

stopniach wypływu.

0% BPA (bisfenolu A)

Ta butelka została wykonana z

polieterosulfonu, niezawierającego bisfenolu A

Łatwe czyszczenie

Butelka do karmienia Philips AVENT składa

się z zaledwie trzech części, co ułatwia

czyszczenie. Specjalna nasadka zapewnia

higienę podczas przechowywania i

przenoszenia. W badaniu klinicznym

przeprowadzonym na próbie losowej

porównywano przez okres 12 miesięcy butelkę

Philips AVENT z butelką innego znanego

producenta. Zadowolenie mam w zakresie

łatwości czyszczenia (p = 0,04) i łatwości

składania (p = 0,02) było znacznie większe w

przypadku butelki Philips AVENT.

Miodowy polieterosulfon

Butelka została wykonana z polieterosulfonu o

kolorze miodowym, który zapewnia jej

doskonałą trwałość. Nie zawiera bisfenolu A.

Kraj pochodzenia

Anglia

Materiał

Nie zawiera bisfenolu A*

Zawartość zestawu

Zaawansowana klasyczna butelka: 1 szt.

Klasyczny smoczek o regulowanym

wypływie: 1 szt.

Butelka

Pojemność: 330 oz

Materiał: Wyjątkowa trwałość, Nie zawiera

bisfenolu A

Wzornictwo

Projekt butelki: Łatwe czyszczenie, Łatwe

składanie, Wygodne trzymanie, Szeroka

szyjka

Funkcje

Zaworek antykolkowy: Jednoczęściowy

zaworek

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy

 

* * Badania klinicznie dowiodły, że dwutygodniowe

niemowlęta karmione butelką AVENT były rzadziej

rozdrażnione niż dzieci karmione butelką innego

producenta (badanie przeprowadzone przez Instytut

Zdrowia Dziecka, Londyn, 2008).

* ** Badania kliniczne dowiodły, że dwutygodniowe

niemowlęta karmione butelką AVENT rzadziej cierpiały

z powodu kolki niż dzieci karmione butelką innego

popularnego producenta, szczególnie w nocy.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2020‑07‑28

Wersja: 14.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

