
„Natural“ kūdikių
buteliukas

 
1 „Classic“ buteliukas

4 oz / 125 ml

Naujagimiams skirtas
čiulptukas

 

SCF680/17
Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir

nemalonius pojūčius*

Pasitiki jau 30 metų

Mūsų klasikiniu buteliuku motinos pasitiki jau 30 metų, daugelis motinų ir toliau

renkasi šį buteliuką. Naudojant šį buteliuką maitinti kūdikį būna malonu ir

paprasta; kliniškai įrodyta, kad jis sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius.*

Dar patogesnis maitinimas kūdikio pasirinktu ritmu

Lengva žįsti dėl unikalaus vožtuvo ant čiulptuko

Sumažinamas neramus elgesys ir diskomfortas

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad kūdikiai tampa daug ramesni

Oras patenka į buteliuką, o ne jūsų kūdikio pilvuką

Kliniškai patvirtinta dieglius mažinanti sistema

Lengva suimti ir laikyti bet kuria kryptimi

Ergonomiška forma – maksimalus komfortas

Kiti privalumai

Suderinama su „Philips AVENT“ asortimentu

Šiame buteliuke nėra BPA*

Paprasta naudoti ir valyti, greitai ir lengvai surenkamas

Galima rinktis iš skirtingų čiulptukų tekėjimo greičių

Visada naudokite adapterio žiedą



„Natural“ kūdikių buteliukas SCF680/17

Ypatybės

Lengvas žindimas

Išskirtinis vožtuvas, esantis ant čiulptuko,

lankstosi pagal kūdikio maitinimosi ritmą.

Pienas tekės kūdikio kontroliuojama tėkme ir

tai apsaugo nuo persivalgymo ir atpylimo,

raugėjimo ir dujų.

Daug ramesnis kūdikis

Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės

ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas

klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo

siekiama nustatyti, ar kūdikių kūdikio

buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“.

Nustatyta, kad klasikinis „Philips AVENT“

buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną

sutrumpina maždaug 28 minutėmis, palyginti

su kitu lygintu buteliuku (46 min. palyginti su

74 min., p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.**

Ergonomiška forma

Dėl unikalios formos maitinimo buteliuką

lengva suimti ir laikyti bet kuria kryptimi – tai

itin patogu net mažytėms kūdikio rankytėms.

Unikali dieglius mažinanti sistema

Kūdikiui maitinantis unikalus vožtuvas ant

čiulptuko atsilenkia ir leidžia orui patekti į

buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.***

Viso asortimento suderinamumas

„Philips AVENT“ klasikiniai buteliukai

suderinami su „Philips AVENT“ asortimentu,

išskyrus „Natural“ linijos buteliukus.

Rekomenduojame naudoti klasikinius

buteliukus tik su klasikiniais čiulptukais.

Šiame buteliuke nėra BPA*

„Philips AVENT“ klasikinis maitinimo

buteliukas pagamintas iš medžiagų, kuriose

nėra BPA* (polipropileno).

Paprasta naudoti ir valyti

Dėl plataus buteliuko kakliuko lengva pripilti ir

valyti. Tik kelios dalys, kurias galima greitai ir

paprastai surinkti.

Patenkinkite didėjančius savo kūdikio

poreikius

Naudojant „Philips AVENT“ buteliuką kūdikis

galės mėgautis skirtingomis tėkmėmis,

reikalingomis jo augimui. Atsiminkite, kad

čiulptuko tipo priskyrimas kūdikio amžiui yra

orientacinis, nes kūdikiai vystosi skirtingu

greičiu. Visi čiulptukai parduodami dviejų

čiulptukų rinkiniais.

Adapterio žiedas

Neužmirškite visada naudoti „Philips AVENT“

klasikinį buteliuką su adapterio žiedu

(pridedamas su kiekvienu „Philips AVENT“

klasikiniu buteliuku).



„Natural“ kūdikių buteliukas SCF680/17

Specifikacijos

Buteliukas

Medžiaga: Be BPA*

Konstrukcija

Buteliuko dizainas: Ergonomiška forma, Platus

kakliukas

Vystymosi etapai

Etapai: 0–12 mėnesių

Lengva naudoti

Buteliuko naudojimas: Lengva valyti, Patogus

laikyti

Lengva naudoti: Tinka indaplovei ir

mikrobangų krosnelei, 5 dalys

Funkcijos

Žindymas: Lengvas žindimas, Skatina priimti

žinduką

čiulptukas: Dviejų dalių dieglius mažinanti

sistema, Lankstosi pagal maitinimo ritmą

Medžiaga

Buteliukas: Be BPA*, Polipropilenas

čiulptukas: Be BPA*, Minkštas silikonas

Kas pridedama

Kūdikių buteliukas: 1 vnt.

Suderinamumas

Suderinama su: Pientraukis, VIA puodeliai ir

„Classic“ žindukai

 

* Vadovaujantis ES direktyva (2011/8/ES)

* ** Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių

kūdikiai, maitinami „AVENT“ buteliuku, kentėjo nuo

mažiau dieglių nei tie, kurie buvo maitinami kito

populiaraus gamintojo buteliuku, ypač naktį.
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