
Otroška steklenička
Natural

 
1 steklenička Classic

260 ml

Cucelj s počasnim pretokom

 

SCF683/17
Klinično dokazano blaži trebušne krče in

nelagodje*

30-letno zaupanje

Mame našim stekleničkam Classic zaupajo že 30 let in številne se še vedno

odločajo zanje. Zasnovane so za prijetno in enostavno hranjenje ter klinično

dokazano blažijo trebušne krče in nelagodje.*

Udobnejše hranjenje v dojenčkovem ritmu

Edinstven ventilček na cuclju za enostaven oprijem

Zmanjšajte nemir in izboljšajte udobje

Klinično dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje

Zrak gre v stekleničko in ne v dojenčkov trebušček

Klinično dokazan sistem proti trebušnim krčem

Enostaven in zanesljiv oprijem v vseh smereh

Ergonomska oblika za popolno udobje

Druge prednosti

Združljivo z vsemi izdelki Philips AVENT

Steklenička je brez bisfenola A*

Enostavna uporaba in čiščenje ter hitro in enostavno sestavljanje

Na voljo so cuclji z različnimi pretoki

Vedno uporabljajte prilagodilni obroč



Otroška steklenička Natural SCF683/17

Značilnosti

Enostaven oprijem

Edinstveni ventil na cuclju se upogiba skladno

z otrokovimi gibi pri hranjenju. Pretok mleka je

tako odvisen od otrokove izbire, kar pomaga

preprečevati prenajedanje, vračanje hrane,

podiranje kupčka in napenjanje

Znatno zmanjša nemirno vedenje

Spanje in prehrana sta ključnega pomena za

zdravje in zadovoljstvo dojenčka. Z

randomizirano klinično preiskavo so hoteli

ugotoviti, ali oblika stekleničke vpliva na

vedenje dojenčka. Steklenička za dojenčke

Philips AVENT Classic dokazano znatno

zmanjšuje nemirno vedenje za približno 28

minut dnevno v primerjavi s primerljivo

stekleničko (46 minut v primerjavi s 74

minutami, p=0,05). To je bilo izrazito predvsem

ponoči.**

Ergonomska oblika

Edinstvena oblika stekleničke omogoča

enostaven in zanesljiv oprijem ne glede na to,

kako je obrnjena, in zagotavlja največje udobje

celo za otrokove drobne ročice.

Edinstveni sistem proti trebušnim krčem

Med hranjenjem se edinstveni ventil na cuclju

upogiba in tako spušča zrak v stekleničko in ne

v trebušček dojenčka.***

Združljivo z ostalimi izdelki

Steklenička Philips AVENT Classic je združljiva

z večino izdelkov Philips AVENT, razen s

stekleničkami Natural. Priporočamo vam, da

stekleničke Classic uporabljate samo s cuclji

Classic.

Steklenička je brez bisfenola A*

Steklenička Philips AVENT Classic je izdelana

iz polipropilena, ki ne vsebuje bisfenola A*.

Enostavna uporaba in čiščenje

Široki vrat stekleničke omogoča enostavno

polnjenje in čiščenje. Sestavljena je iz samo

nekaj delov, zato je sestava hitra in enostavna.

Prilagojeno rasti dojenčka

Steklenička Philips AVENT Classic omogoča

različne pretoke glede na razvoj in rast otroka.

Ne pozabite, da so oznake starosti le približne,

saj se vsi malčki ne razvijajo enako hitro. Vsi

cuclji so na voljo v paketih po dva cuclja.

Prilagodilni obroč

Stekleničko Philips AVENT Classic vedno

uporabljajte s prilagodilnim obročem (priložen

je vsaki steklenički Philips AVENT Classic).



Otroška steklenička Natural SCF683/17

Specifikacije

Steklenička

Material: Brez bisfenola A*

Zasnova

Zasnova stekleničke: Ergonomska oblika, Širok

vrat

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–12 mesecev

Enostavna uporaba

Uporaba stekleničke: Enostavno čiščenje,

Enostavno držanje

Enostavna uporaba: Primerno za pomivalni

stroj in mikrovalovno pečico, 5 delov

Funkcije

Oprijem: Enostaven oprijem, Spodbuja

sprejem cuclja

Cucelj: Dvodelni sistem proti trebušnim krčem,

Upogiba se v ritmu hranjenja

Material

Steklenička: Brez bisfenola A*, Polipropilen

Cucelj: Brez bisfenola A*, Mehak silikon

Kaj vsebuje

Otroška steklenička: 1 kos

Združljivost

Združljivo z: Prsna črpalka, skodelice VIA in

cuclji Classic

 

* V skladu z direktivo EU (2011/8/EU)

* ** Klinična raziskava je pokazala, da ima 2-tedenski

novorojenčki, ki so jih hranili s stekleničko Philips AVENT,

manj težav s trebušnimi krči od dojenčkov, ki so jih

hranili s stekleničko drugega vodilnega proizvajalca,

predvsem ponoči.
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