
Biberon Natural

 
1 biberon Classic

4 oz/125 ml

Tetină cu debit pentru nou-
născut

 

SCF680/17
S-a dovedit clinic că reduce colicii şi

disconfortul*

Fiabil de 30 de ani

Biberonul nostru Classic este biberonul în care mamele au încredere de 30 de ani

şi continuă să fie alegerea preferată a multor mame. Creat pentru o experienţă de

hrănire simplă şi plăcută, s-a dovedit clinic că acest biberon reduce colicii şi

disconfortul.*

Hrănire mai confortabilă în ritmul ales de copil

Începere uşoară a hrănirii datorită supapei unice a tetinei

Reduce agitaţia şi disconfortul

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Aerul ajunge în biberon, nu în burtica bebeluşului

Sistem anti-colici dovedit clinic

Uşor de ţinut şi strâns în orice direcţie

Formă ergonomică pentru confort maxim

Alte beneficii

Compatibil cu gama Philips AVENT

Acest biberon nu conţine BPA*

Simplu de utilizat şi curăţat, asamblare rapidă şi uşoară

Tetine cu rate de curgere diferite disponibile

Utilizaţi întotdeauna inelul adaptor



Biberon Natural SCF680/17

Repere

Începere uşoară a hrănirii

Supapa unică a tetinei se ajustează după

ritmul de hrănire al bebeluşului tău. Laptele va

curge în ritmul ales de bebeluşul tău, reducând

astfel supra-hrănirea, expectorarea, eructaţiile

şi gazele intestinale

Reduce în mod semnificativ agitaţia

Somnul şi alimentaţia sunt vitale pentru

sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost

efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă

designul biberonului pentru sugari afectează

„comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că

biberonul Philips AVENT Classic 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.**

Formă ergonomică

Datorită formei unice, biberonul este uşor de

ţinut şi de strâns în orice direcţie, pentru confort

maxim, chiar şi pentru mânuţele bebeluşului

tău

Sistem unic anti-colici

Pe măsură ce vă hrăniţi bebeluşul, supapa

unică de pe tetină se pliază pentru a permite

intrarea aerului în biberon şi nu în burtica

bebeluşului.***

Compatibilitate cu gama

Biberonul Philips AVENT Classic este

compatibil cu gama Philips AVENT, cu

excepţia biberoanelor Natural. Vă recomandăm

să utilizaţi biberoanele Classic numai cu tetine

Classic.

Acest biberon nu conţine BPA*

Biberonul Philips AVENT Classic este fabricat

dintr-un material care nu conţine BPA*

(polipropilenă).

Simplu de utilizat şi curăţat

Gâtul larg al biberonului facilitează umplerea

şi curăţarea. Numai câteva piese pentru o

asamblare rapidă şi simplă.

Potrivit nevoilor creşterii bebeluşului tău

Biberonul Philips AVENT Classic oferă rate de

curgere diferite, pentru a ţine pasul cu ritmul de

creştere al bebeluşului tău. Îți amintim că

indicaţiile noastre referitoare la vârstă sunt

aproximative, deoarece bebeluşii se dezvoltă

în ritmuri diferite. Toate tetinele sunt

disponibile în pachete de 2 bucăţi.

Inel adaptor

Nu uitaţi să utilizaţi întotdeauna biberonul

Philips AVENT Classic împreună cu inelul

adaptor (inclus cu fiecare biberon Philips

AVENT Classic).



Biberon Natural SCF680/17

Specificaţii

Biberon

Material: Fără BPA*

Design

Design biberon: Formă ergonomică, Gât larg

Etape de dezvoltare

Etape: 0-12 luni

Uşor de utilizat

Utilizarea biberonului: Uşor de curăţat, Uşor de

ţinut

Uşor de utilizat: Pot fi utilizate în cuptorul cu

microunde şi pot fi spălate la maşină, 5 părţi

Funcţii

Începerea hrănirii: Începere uşoară a hrănirii,

Promovează acceptarea tetinei

Tetină: Sistem din două piese împotriva

colicilor, Se adaptează la ritmul de hrănire

Material

Biberon: Fără BPA*, Polipropilenă

Tetină: Fără BPA*, Silicon moale

Include

Biberon: 1 buc.

Compatibilitate

Compatibil cu: Pompă de sân, PRIN cupe şi

tetine Classic

 

* Conform Directivei UE (2011/8/UE)

* ** 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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