
Detská fľaša Classic

 
1 fľaša

9 oz/260 ml

Cumlík s pomalým prietokom

1m+

 

SCF683/17
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Používatelia nám veria už 30 rokov

Našej fľaši Classic mamičky dôverujú už 30 rokov. Stále si ju vyberajú mnohé

mamičky, pretože je vyvinutá na príjemné a jednoduché kŕmenie a jej účinky na

potlačenie koliky a nepohodlia sú klinicky overené.*

Pohodlnejšie kŕmenie podľa tempa vášho bábätka

Jednoduché prisatie vďaka jedinečnému ventilu na cumlíku

Zmierňuje nespokojný krik a nepohodlie

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Udržiava vzduch mimo bruška vášho bábätka

Klinicky overený systém potláčajúci koliku

Ľahké uchopenie a držanie v ľubovoľnom smere

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Ďalšie výhody

Kompatibilný so sortimentom Philips Avent

Neobsahuje BPA*

Jednoduché použitie a čistenie, rýchle a ľahké zloženie

Dostupné sú cumlíky s rôznym prietokom.

Vždy používajte krúžkový adaptér



Detská fľaša Classic SCF683/17

Hlavné prvky

Jednoduché prisatie

Jedinečný ventil na cumlíku sa počas kŕmenia

ohýba podľa rytmu, akým bábätko saje. Mlieko

bude prúdiť presne podľa tempa vášho

bábätka, čím zabránite prejedaniu, grckaniu a

plynatosti

Výrazné potlačenie nespokojného kriku

Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho

dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom

zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie

dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips

Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik

o približne 28 minút denne v porovnaní

s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p

= 0,05). To platí najmä v noci.**

Ergonomický tvar

Vďaka jedinečnému tvaru sa táto dojčenská

fľaša ľahko chytá a drží v ľubovoľnom smere, aj

malými detskými rúčkami. Vďaka tomu

poskytuje maximálne pohodlie.

Jedinečný systém na potláčanie koliky

Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na

cumlíku ohýba, a tým umožňuje prenikanie

vzduchu do fľaše a nie do bruška dieťaťa.*

Kompat. v celom sortimente výrobkov

Fľaša Philips Avent Classic je kompatibilná so

sortimentom výrobkov Philips Avent

s výnimkou fliaš Natural. Fľaše Classic

odporúčame používať výlučne s cumlíkmi radu

Classic.

Neobsahuje BPA*

Dojčenská fľaša Philips Avent Classic+ je

vyrobená z materiálu, ktorý neobsahuje BPA*

(polypropylén).

Ľahko sa používa a čistí

Široké hrdlo fľaše uľahčuje plnenie a čistenie.

Má len pár dielov, takže sa dá rýchlo a ľahko

zložiť.

Prispôsobte kŕmenie rastu vášho dieťaťa

Fľaša Philips Avent Classic ponúka rôzne

úrovne prietoku, ktoré rastú spolu s vaším

dieťaťom. Upozorňujeme, že označenia veku sú

len orientačné, pretože deti sa vyvíjajú rôznym

tempom. Všetky cumlíky sú dostupné

v baleniach po dvoch kusoch.

Krúžkový adaptér

Nezabúdajte fľašu Philips Avent Classic

používať vždy s krúžkovým adaptérom (súčasť

každej fľaše Philips Avent Classic).



Detská fľaša Classic SCF683/17

Technické údaje

Fľaša

Materiál: Neobsahuje BPA*

Dizajn

Dizajn fľaše: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 12 mesiacov

Jednoduché používanie

Používanie fľaše: Jednoduché čistenie,

Jednoduché držanie

Jednoduché používanie: Vhodné na

používanie v mikrovlnnej rúre aj umývačke

riadu, 5 častí

Funkcie

Prisatie: Jednoduché prisatie, Podporuje

jednoduchšie prisatie

Cumlík: Dvojdielny systém potláčajúci koliku,

Ohýba sa podľa rytmu satia

Materiál

Fľaša: Neobsahuje BPA*, Polypropylén

Cumlík: Neobsahuje BPA*, Mäkký silikón

Čo je súčasťou balenia

Detská fľaša: 1 ks

Kompatibilita

Kompatibilné s: Odsávačka mlieka, poháre VIA

a cumlíky Classic

 

* 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

* ** Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti

kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej

príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného

popredného výrobcu, najmä v noci.
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