
Μπιμπερό Classic

 

2 μπιμπερό Classic

9oz/260ml

Θηλή αργής ροής

 

SCF683/27

Κλινικά αποδεδειγμένη μείωση των κολικών και της

δυσφορίας*

30 χρόνια εμπιστοσύνης

Το μπιμπερό Classic το εμπιστεύονται οι μαμάδες εδώ και 30 χρόνια. Σχεδιασμένο για εύκολο

και άνετο τάισμα, είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει τους κολικούς και τη δυσφορία.*

Πιο άνετο τάισμα, με το ρυθμό του μωρού σας

Εύκολο κράτημα, χάρη στη μοναδική βαλβίδα της θηλής

Λιγότερη γκρίνια και δυσφορία

Κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει σημαντικά το κλάμα

Ο αέρας διοχετεύεται στο μπουκάλι κι όχι στην κοιλιά του μωρού

Κλινικά αποδεδειγμένη μείωση των κολικών

Εύκολο κράτημα και λαβή προς κάθε κατεύθυνση

Εργονομικό σχήμα, για απόλυτη άνεση

Άλλα οφέλη

Συμβατό με τη σειρά Philips Avent

Το μπιμπερό αυτό δεν περιέχει BPA*

Εύκολη χρήση και καθάρισμα, απλή και γρήγορη συναρμολόγηση

Διατίθενται θηλές διαφορετικής ροής

Να χρησιμοποιείτε πάντα το δακτύλιο προσαρμογής



Μπιμπερό Classic SCF683/27

Χαρακτηριστικά

Εύκολο κράτημα

Η μοναδική βαλβίδα της θηλής διπλώνει ανάλογα με

το ρυθμό που τρώει το μωρό σας. Έτσι, το γάλα ρέει

με την ταχύτητα που επιλέγει το μωρό, ώστε να

τρώει όσο χρειάζεται χωρίς να "βγάζει" την τροφή,

να ρεύεται και να έχει αέρια

Μειώνει σημαντικά το κλάμα

Ο ύπνος και η διατροφή είναι πολύ σημαντικά για να

είναι το μωρό σας υγιές και χαρούμενο.

Πραγματοποιήθηκε μια τυχαιοποιημένη κλινική

δοκιμή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σχεδίαση

του μπιμπερό επηρεάζει τη συμπεριφορά του

βρέφους. Όπως αποδείχτηκε, το μπιμπερό Philips

Avent Classic μειώνει σημαντικά το κλάμα κατά 28

λεπτά την ημέρα σε σύγκριση με άλλο μπιμπερό (46

λεπτά και 74 λεπτά αντίστοιχα, p=0,05), κάτι που

ήταν ιδιαίτερα εμφανές κατά τη διάρκεια της

νύχτας.**

Εργονομικό σχήμα

Χάρη στο μοναδικό του σχήμα, το μπιμπερό αυτό

προσφέρει μοναδική ευκολία πιασίματος και

κρατήματος προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, για

μέγιστη άνεση, ακόμη και για τα μικροσκοπικά

χεράκια του μωρού σας.

Μοναδικό σύστημα κατά των κολικών

Καθώς τρώει το μωρό σας, η μοναδική βαλβίδα της

θηλής διπλώνεται, οδηγώντας τον αέρα στο

μπιμπερό και όχι στην κοιλίτσα του μωρού.*

Συμβατότητα με όλη τη σειρά

Το μπιμπερό Philips Avent Classic είναι συμβατό με τη

σειρά Philips Avent, εκτός από τα μπιμπερό Natural.

Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε τα μπιμπερό

Classic μόνο σε συνδυασμό με τις θηλές ταΐσματος

Classic.

Το μπιμπερό αυτό δεν περιέχει BPA*

Το μπιμπερό Philips Avent Classic είναι

κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο χωρίς BPA*.

Ευκολία στη χρήση και το καθάρισμα

Φαρδύς λαιμός που διευκολύνει το γέμισμα και το

καθάρισμα του μπιμπερό. Με λίγα μόνο μέρη, για

γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση.

Για τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του μωρού

σας

Το μπιμπερό Philips Avent Classic προσφέρει

τέσσερις διαφορετικούς ρυθμούς ροής, ώστε να

συμβαδίζει με την ανάπτυξη του μωρού σας. Να

θυμάστε ότι οι ενδείξεις ηλικίας δίνονται κατά

προσέγγιση, καθώς το κάθε μωρό αναπτύσσεται με

το δικό του ρυθμό. Όλες οι θηλές διατίθενται σε

συσκευασίες των δύο.

Δακτύλιος προσαρμογής

Μην παραλείπετε να χρησιμοποιείτε το μπιμπερό

Philips Avent Classic με το δακτύλιο προσαρμογής που

το συνοδεύει.
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Προδιαγραφές

Μπιμπερό

Υλικό κατασκευής: Χωρίς BPA*

Σχεδίαση

Σχεδιασμός μπιμπερό: Εργονομικό σχήμα, Πλατύς

λαιμός

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0-12 μηνών

Ευκολία στη χρήση

Χρήση μπιμπερό: Εύκολος καθαρισμός, Εύκολο

κράτημα

Ευκολία στη χρήση: Μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων

και στο φούρνο μικροκυμάτων, 5 εξαρτήματα

Λειτουργίες

Κράτημα: Εύκολο κράτημα, Βοηθά το μωρό να δεχτεί

τη θηλή

Θηλή: Σύστημα δύο τεμαχίων κατά των κολικών,

Διπλώνει ανάλογα με το ρυθμό

Υλικό κατασκευής

Μπιμπερό: Χωρίς BPA*, Πολυπροπυλένιο

Θηλή: Χωρίς BPA*, Μαλακή σιλικόνη

Τι περιλαμβάνεται

Μπιμπερό: 2 τμχ

Συμβατότητα

Συμβατό με: Θήλαστρο, κύπελλα VIA και θηλές Classic

 

* Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/8/ΕΕ

* ** Κλινική μελέτη έδειξε ότι σε ηλικία 2 εβδομάδων, τα βρέφη που

ταΐστηκαν με μπιμπερό Avent εμφάνισαν λιγότερους κολικούς σε

σύγκριση με τα βρέφη που ταΐστηκαν με άλλο γνωστό μπιμπερό,

ειδικά τη νύχτα.
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