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SCF666/18
O hrănire corespunzătoare, un somn liniştit
Ajută bebeluşul dvs. să doarmă mai liniştit, în special

noaptea**

Agitaţia este de departe cel mai întâlnit comportament de plânset la nou născuţi.

Biberonul Philips AVENT Advanced Classic reduce în mod semnificativ colicii*** şi

agitaţia. Agitaţia este redusă în special noaptea.**

Reduceţi agitaţia şi disconfortul

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Sistem cu supapă anti-colici dintr-o singură bucată

Permite intrarea aerului în sticlă, nu în burtica bebeluşului

Foarte durabil

Material PES fără BPA, de culoarea mierii, pentru rezistenţă suplimentară

Uşor de curăţat

Numai trei componente pentru o curăţare uşoară

Pentru a se potrivi nevoilor creşterii bebeluşului

Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite pentru tetine



Biberon SCF666/18

Repere Specificaţii

Reduce în mod semnificativ agitaţia

Somnul şi alimentaţia sunt vitale pentru

sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost

efectuat un studiu clinic randomizat pentru a

afla dacă designul biberonului pentru hrănirea

sugarilor afectează „comportamentul

sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips

AVENT Clasic reduce în mod semnificativ

agitaţia cu aproximativ 28 de minute pe zi faţă

de biberonul de comparaţie (46 minute în loc

de 74 minute, p=0,05). Acest lucru este valabil

în special noaptea.**

Supapă anti-colici unică

În timp ce bebeluşul se hrăneşte, bordura

unică a tetinei AVENT se pliază pentru a

permite intrarea aerului în sticlă, nu în burtica

acestuia. Ca în cazul alăptării naturale,

bebeluşul dvs. controlează curgerea laptelui.

Se potriveşte nevoilor creşterii bebeluşului

Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite

pentru tetine.

0% BPA (Nu conţine bisfenol A)

Acest biberon este fabricat din PES, un

material fără BPA

Uşor de curăţat

Biberonul Philips AVENT este alcătuit din

numai trei componente pentru o curăţare

uşoară şi are un capac pentru depozitare şi

transport igienice. Într-un studiu clinic

randomizat, designul biberonului Philips

AVENT a fost comparat cu altă marcă

cunoscută pe o perioadă de 12 luni. Satisfacţia

mamei privind uşurinţa curăţării (p=0,04) şi

asamblarea simplă (p=0,02) a fost semnificativ

mai bună pentru biberonul Philips AVENT.

Material PES de culoarea mierii

Acest biberon fără BPA (0% bisfenol A) este

fabricat din material PES de culoarea mierii,

pentru rezistenţă suplimentară

Ţara de origine

Anglia

Material

Fără BPA*

Include

Biberon Advanced Classic: 1 buc.

Tetină Classic cu debit variabil: 1 buc.

Biberon

Capacitate: 330 ml

Material: Fără BPA, Foarte durabil

Design

Design biberon: Uşor de asamblat, Uşor de

curăţat, Uşor de ţinut, Gât larg

Funcţii

Supapă anti-colici: Supapă dintr-o singură

bucată

Etape de dezvoltare

Etape: 0 - 6 luni

 

* * Un studiu clinic a demonstrat că, la vârsta de două

săptămâni, bebeluşii au fost mai puţin agitaţi decât cei

hrăniţi cu alt biberon. (Studiu desfăşurat de Institute of

Child Health, Londra. 2008.)

* ** Un studiu clinic a arătat că, la vârsta de 2 săptămâni,

sugarii hrăniţi cu un biberon AVENT au prezentat mai

puţine colici decât sugarii hrăniţi cu alt biberon de

marcă, în special noaptea.
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