
Classic cumisüveg

 
1 db cumisüveg

125 ml

Újszülött átfolyású cumi

0 hó.+

 

SCF680/17
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a

teltségérzetet‧*

Bizalommal választják már 30 éve

A Classic cumisüveget már 30 éve használják bizalommal az édesanyák, és

rengeteg anyuka továbbra is ezt választja. A kellemes és egyszerű szoptatási

élményre tervezve. Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet.*

Kényelmesebb etetés a baba ritmusában

Könnyű ráharapás az etetőcumi egyedülálló szelepének köszönhetően

Csökkenti a nyugtalanságot és a rossz közérzetet

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

Meggátolja, hogy a levegő a baba pocakjába kerüljön

Klinikailag bizonyított hasfájáscsökkentő rendszer

Könnyű fogni bármely irányból

Ergonomikus kialakítás a maximális kényelem érdekében

Egyéb előnyök

Kompatibilis a Philips Avent termékválasztékkal

BPA-mentes*

Egyszerűen használható és tisztítható, gyorsan és könnyen összeállítható

Különböző folyáserősségű cumik kaphatók

Az adaptergyűrű használata mindig szükséges



Classic cumisüveg SCF680/17

Fénypontok

Könnyű ráharapás

Az etetőcumi egyedülálló szelepe a csecsemő

táplálkozási ritmusának megfelelően nyúlik,

így a tej a baba által választott ütemben

áramlik, minimalizálva a túletetés, a bukás, a

büfizés és a szélgörcs előfordulását.

Jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

A kisbabák egészséges fejlődése és

boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és

esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló

klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára,

hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek

kialakítása befolyásolja-e a csecsemők

viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips

Avent Classic cumisüveg jelentősen,

megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a

nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt

kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74

perccel szemben, p=0,05). Ez különösen

éjszaka volt igaz.**

Ergonomikus kialakítás

Különleges alakjának köszönhetően a

cumisüveg könnyen megtartható és minden

irányból kényelmesen megfogható, még a

csecsemő apró kezeivel is.

Egyedülálló, hasfájást megelőző rendszer

Miközben a baba eszik, az etetőcumi

egyedülálló szelepe megnyúlik, így a levegő

az üvegbe kerül és nem a baba pocakjába.*

Kompatibilitás a termékskálán belül

Philips Avent Classic cumisüveg kompatibilis a

Philips Avent termékekkel, kivéve a Natural

cumisüvegeket. A Classic cumisüvegeket

ajánlatos kizárólag Classic etetőcumival

használni.

BPA-mentes*

Az új Philips Avent Classic+ cumisüveg BPA-

mentes* anyagból (polipropilén) készült.

Egyszerű használat és tisztítás

Az üveg széles nyaka megkönnyíti a

cumisüveg feltöltését és tisztítását. Kevés

elemből áll, gyorsan, egyszerűen

összeállítható.

Alkalmazkodik gyermeke növekvő igényeihez

A Philips Avent Classic cumisüveg különböző,

a baba növekedéséhez igazodó átfolyású

cumikat kínál. Felhívjuk figyelmét, hogy a

korjelzés hozzávetőleges, hiszen a babák

eltérő ütemben fejlődnek. Az etetőcumik dupla

csomagolásban kaphatók.

Adaptergyűrű

A Philips Avent Classic cumisüveget csak a

(minden Philips Avent Classic cumisüveghez

mellékelt) adaptergyűrűvel együtt használja.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Cumisüveg

Anyag: BPA-mentes*

Formatervezés

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus

kialakítás, Széles nyakú

Fejlődési szakaszok

Szakaszok: 0–12 hónap

Egyszerű használat

A cumisüveg használata: Könnyű tisztítás,

Könnyű tartani

Egyszerű használat: Mosogatógépben

tisztítható, mikrohullámú készülékben

használható, 5 alkatrész

Funkciók

Ráharapás: Könnyű ráharapás, Elősegíti a

cumi elfogadását

Etetőcumi: Két részből álló, hasfájást

csökkentő rendszer, Az étkezés ritmusához

igazodik

Anyag

Cumisüveg: BPA-mentes*, polipropilén

Etetőcumi: BPA-mentes*, Puha szilikon

A következőt tartalmazza:

Cumisüveg: 1 db

Kompatibilitás

Kompatibilitás:: Mellszívó, VIA poharak és

Classic etetőcumik

 

* 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

* ** Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az

Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak

hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből

tápláltak, különösen éjszaka.
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