
Izjemno vzdržljiva steklenička
za naravno hranjenje

 
330 ml

Cucelj s srednjim pretokom

 

SCF666

Dojenčki so veliko bolj mirni, predvsem ponoči*

Manj kolik**

Nemirno in razdražljivo vedenje je zelo pogosto pri nezadovoljnih in jokajočih

dojenčkih. Klinične raziskave so pokazale, da stekleničke AVENT izjemno

zmanjšajo nemirno vedenje in kolike, predvsem ponoči*

Dojenčki so veliko bolj mirni

Klinično dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje*

Enodelni sistem z ventilom proti kolikam

Zrak prepušča v stekleničko in ne v trebušček dojenčka

Izredna vzdržljivost

Rumenkasto obarvan polietersulfon brez bisfenola A za dodatno trpežnost

Enostavno čiščenje

Sestavljena je samo iz treh delov, zato je čiščenje enostavno

Prilagojeno rasti dojenčka

Izbirate lahko med cuclji s petimi različnimi pretoki



Izjemno vzdržljiva steklenička za naravno hranjenje SCF666/17

Značilnosti Specifikacije

Enostavno čiščenje

Steklenička je sestavljena iz samo treh delov,

kar omogoča enostavno čiščenje, in ima

pokrovček za higienično shranjevanje in

prenašanje. Pri randomizirani klinični raziskavi

so obliko stekleničke Philips AVENT 12

mesecev primerjali z obliko steklenične

drugega vodilnega proizvajalca. Zadovoljstvo

mater glede čiščenja (p=0.0.04) in enostavnost

sestavljanja (p=0.02) sta bila znatno boljša pri

steklenički Philips AVENT.

Znatno zmanjša nemirno vedenje

Spanje in prehrana sta ključnega pomena za

zdravje in zadovoljstvo dojenčka. Z

randomizirano klinično preiskavo so hoteli

ugotoviti, ali oblika stekleničke vpliva na

vedenje dojenčka. Steklenička Philips AVENT

dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje

za približno 28 minut dnevno v primerjavi s

primerljivo stekleničko (46 minut v primerjavi s

74 minutami, p=0.05). To je bilo izrazito

predvsem ponoči.

Prilagojeno rasti dojenčka

Izbirate lahko med cuclji s petimi različnimi

pretoki.

Brez bisfenola A (brez BPA)

Steklenička je izdelana iz polietersulfona –

materiala brez bisfenola A

Rumenkasto obarvan polietersulfon

Ta steklenička brez bisfenola A (brez BPA) je

izdelana iz rumenkasto obarvanega

polietersulfona za dodatno trpežnost

Edinstven ventil proti kolikam

Med hranjenjem otroka se edinstveni rob cuclja

AVENT upogiba in tako spušča zrak v

stekleničko in ne v trebušček dojenčka.

Dojenček nadzira pretok mleka kot pri

naravnem dojenju.

Država porekla

Anglija

Kaj vsebuje

Steklenička za naravno hranjenje: 1 kosov

Steklenička

Zmogljivost: 330 ml

Material: Izredna vzdržljivost, Brez bisfenola A

Oblika

Oblika stekleničke: Enostavno čiščenje,

Enostavno sestavljanje, Enostavno držanje,

Širok vrat

Funkcije

Ventil proti kolikam: Enodelni ventil

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–6 mesecev, 0–6 mesecev

 

* Klinična raziskava je pokazala, da so dva tedna stari

novorojenčki veliko mirnejši in bolj sproščeni kot

dojenčki, ki jih hranijo z drugo stekleničko. (Raziskavo je

izvedel inštitut za zdravje otrok v Londonu leta 2008.)

* *Klinična raziskava je pokazala, da so 2-tedenski

novorojenčki, ki so jih hranili s stekleničko Philips AVENT,

veliko mirnejši od dojenčkov, ki so jih hranili s stekleničko

drugega vodilnega proizvajalca, predvsem ponoči.
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