
 

Стъклена бебешка

бутилка Natural

 
1 бутилка

8 унции/ 240 мл

Биберон за бавен поток

1 м +

 

SCF673/17

Лесно съчетаване с кърменето
Естествено засмукване

Нашата стъклена бутилка Natural прави храненето с бутилка по-естествено за бебето и за

вас. Биберонът с удобен дизайн с "листенца" за естествено засмукване, подобно на това при

кърменето, улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Чисто и безопасно

Топлоустойчива

Стъкло от фармацевтичен клас

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

По-комфортно и утоляващо глада хранене за вашето бебе

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

Съвместима с гамата Philips Avent

Въздухът не влиза в коремчето на вашето бебе

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Други предимства

Лесна употреба и почистване, бързо и лесно сглобяване

Тази бутилка не съдържа бисфенол-А*



Стъклена бебешка бутилка Natural SCF673/17

Акценти Спецификации

Топлоустойчива

Стъклената бутилка Natural е топлоустойчива и

устойчива на резки температурни промени.

Благодарение на това е безопасно да се съхранява в

хладилника, да се загрява и да се стерилизира.

Стъкло от фармацевтичен клас

Изцяло рециклируемо първокласно боросиликатно

стъкло за гарантирано най-високо качество и

съвършена чистота.

Естествено засмукване

Широкият биберон с формата на гърда помага за

естествено засмукване, подобно на това при

кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате

кърмене и хранене от бутилка.

Уникални, удобни "листенца"

"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и

гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще

се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.

Усъвършенствана клапа против колики

Иновативните две клапи са проектирани да намаляват

коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в

бутилката, а не в стомахчето на бебето.

Расте заедно с вашето бебе

Бутилката Philips Avent Natural е съвместима с гамата

Philips Avent, с изключение на бутилките и

ръкохватките за чаши Classic. Съветваме ви да

използвате бутилките Natural само с бибероните за

хранене Natural.

Лесна употреба и почистване

Широкото гърло на бутилката осигурява лесно

пълнене и почистване. Малко на брой части за бързо

и лесно сглобяване.

Тази бутилка не съдържа бисфенол-А*

Новата бутилка Philips Avent Natural е изработена от

материал, който не съдържа бисфенол-A* (стъкло,

полипропилен и силикон).

 

Страна на произход

Сглобена в Обединеното кралство или САЩ: С

компоненти от САЩ и Обединеното кралство

Материал

Бутилка: Не съдържа бисфенол-A*, Стъкло

Биберон: Силикон, Не съдържа бисфенол-A*

Не съдържа бисфенол-A*: Бутилката е изработена

от

боросиликатно стъкло тип 1; Биберонът е изработен

от силикон; Винтовият пръстен е изработен от ПП

(полипропилен)

Какво включва

Бутилка за бебе: 1 бр.

Бутилка

Материал: Не съдържа бисфенол-A*

Вместимост: 8 унции/ 240 мл

Дизайн

Дизайн на бутилката: Ергономична форма, Широко

гърло

Лесна употреба

Лесна употреба: Лесно сглобяване, Лесно

почистване, Лесна за хващане, Подходящи за

съдомиялна машина и микровълнова фурна

Стадии на развитие

Стадии: 0-12 месеца

Функции

Засмукване: Лесно съчетаване на кърмене и хранене

от бутилка

Биберон: Уникални, удобни "листенца",

Усъвършенствана система против колики,

Изключително мек и гъвкав биберон, Естествено

засмукване

Размери и тегло

Размери: Височина: 8,7 см; Диаметър: 6,6 см

Тегло: 1 бутилка: 14,67 г

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

* 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
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