
 

„Natural“ stiklinis
kūdikių buteliukas

 
1 buteliukas

4oz / 120 ml

Naujagimiams skirtas
čiulptukas

0 mėn. ir daugiau

 

SCF671/17

Lengva derinti maitinant krūtimi
Natūralus žindimas

Naudojantis mūsų stikliniu buteliuku „Natural“ maitinimas iš buteliuko bus

natūralesnis tiek jūsų kūdikiui, tiek jums. Čiulptukas yra patogios žiedlapio formos,

užtikrinančios natūralų, panašų į krūtimi žindymą, todėl kūdikiui lengviau

pakaitomis maitintis iš krūties ir buteliuko.

Švarus ir saugus

Atsparus karščiui

Farmacinės klasės stiklas

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Patogesnis ir malonesnis vaikui maitinimas

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Suderinama su visu „Philips Avent“ asortimentu

Padeda orui išeiti iš kūdikio pilvelio

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Kiti privalumai

Paprasta naudoti ir valyti, greitai ir lengvai surenkamas

Šiame buteliuke nėra BPA*



„Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas SCF671/17

Ypatybės Specifikacijos

Atsparus karščiui

„Natural“ stiklinis buteliukas yra atsparus

karščiui ir staigiems temperatūros pokyčiams.

Todėl jį galite saugiai laikyti šaldytuve, šildyti

ir sterilizuoti.

Farmacinės klasės stiklas

Visiškai perdirbamas, aukščiausios kokybės

itin geras ir švarus borosilikatinis stiklas.

Natūralus žindimas

Platus krūties formos čiulptukas skatiną

natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi,

ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir

buteliuku.

Unikali, patogi žiedlapio struktūra

Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina

minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui

susispausti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu

ir malonesniu maitinimu.

Modernus dieglius mažinantis vožtuvas

Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija

sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius

įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio

pilvuką.

Augimas kartu su kūdikiu

„Philips Avent Natural“ buteliukas suderinamas

su „Philips Avent“ asortimentu, išskyrus

klasikinius buteliukus ir puodelių

rankenėles. Rekomenduojame naudoti

„Natural“ buteliukus tik su „Natural“ maitinimo

žindukais.

Paprasta naudoti ir valyti

Dėl plataus buteliuko kakliuko lengva pripilti ir

valyti. Tik kelios dalys, kurias galima greitai ir

paprastai surinkti.

Šiame buteliuke nėra BPA*

„Philips Avent Natural“ buteliukas pagamintas

iš medžiagos be BPA* (stiklo, polipropileno ir

silikono).

Kilmės šalis

Surinkta JK arba JAV: Komponentai iš JAV ir

JK

Medžiaga

Buteliukas: Be BPA*, Stiklas

čiulptukas: Silikoninis, Be BPA*

Kas pridedama

Kūdikių buteliukas: 1 vnt.

Buteliukas

Medžiaga: Be BPA*

Talpa: 4oz / 120 ml

Konstrukcija

Buteliuko dizainas: Ergonomiška forma,

Platus kakliukas

Lengva naudoti

Lengva naudoti: Lengvai surenkamas, Lengva

valyti, Patogus laikyti, Tinka indaplovei ir

mikrobangų krosnelei

Vystymosi etapai

Etapai: 0–12 mėnesių

Funkcijos

Žindymas: Lengva derinti maitinimą krūtimi ir

iš buteliuko

čiulptukas: Unikali, patogi žiedlapio struktūra,

Moderni dieglius mažinanti sistema, Ypač

minkštas ir lankstus čiulptukas, Natūralus

žindimas

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

* 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
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