
Dojčenská fľaša

 
Klasické

260 ml (9 oz)

Cumlík s pomalým prietokom

 

SCF684/17

Dobre napapané, dobre vyspinkané
Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci**

Nepokojné a podráždené správanie, sprevádzané nespokojným krikom, je

najznámejším prejavom detského plaču. Dojčenská fľaša Philips AVENT Classic

výrazne potláča koliku*** a nespokojný krik. Krik potláča najmä v noci.**

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**

Vzduch prechádza do fľaše, nie do bruška bábätka

Jedinečný dvojdielny systém potláčajúci detskú koliku

Ľahké uchopenie a držanie v ľubovoľnom smere

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Ďalšie výhody

Fľaša neobsahuje BPA*

Jednoduché použitie a čistenie, rýchle a ľahké zloženie

Kompatibilná s väčšinou výrobkov radu Philips AVENT

Dostupné sú cumlíky s rôznym prietokom.

Vždy používajte krúžkový adaptér



Dojčenská fľaša SCF684/17

Hlavné prvky

Jednoduché prisatie

Jedinečný ventil na cumlíku sa počas kŕmenia

ohýba podľa rytmu, akým bábätko saje. Mlieko

bude prúdiť len podľa tempa vášho bábätka,

aby bolo kŕmenie pohodlnejšie.

Výrazné potlačenie nespokojného kriku

Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho

dieťaťa kľúčové. Bol vykonaný náhodný

klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej

fľaše na „správanie dieťaťa“. Preukázalo sa, že

fľaša Philips AVENT Classic výrazne potláča

nespokojný krik o približne 28 minút denne v

porovnaní s porovnávanou fľašou (46 min. vs

74 min., p = 0,05). To platí najmä v nočnom

čase.

Ergonomický tvar

Vďaka jedinečnému tvaru sa táto fľaša ľahko

chytá a drží v ľubovoľnom smere, aj malými

detskými rúčkami, vďaka čomu poskytuje

maximálny komfort.

Jedinečný ventil potláčajúci koliku

Jedinečný dvojdielny systém potláčajúci

detskú koliku sa skladá z cumlíka Philips

AVENT a krúžkového uzáveru. Počas kŕmenia

dieťaťa sa jedinečný ventil na cumlíku ohýba,

a tým umožňuje prenikanie vzduchu do fľaše a

nie do bruška dieťaťa.

Fľaša neobsahuje BPA*

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.

Kompatibilita v celom sortimente výrobkov

Fľaša Philips AVENT Classic je kompatibilná s

väčšinou výrobkov radu Philips AVENT.

Odporúčame používať fľaše AVENT Classic len

s cumlíkmi Philips AVENT Classic.

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

dvojitom balení.

Krúžkový adaptér

Nezabúdajte fľašu Philips AVENT Classic

používať vždy s krúžkovým adaptérom (súčasť

každej fľaše Philips AVENT Classic).



Dojčenská fľaša SCF684/17

Technické údaje

Krajina pôvodu

Anglicko: áno

Čo je súčasťou balenia

Extra mäkký cumlík s pomalým prietokom:

1 ks

Dojčenská fľaša: 1 ks

Fľaša

Materiál: Bez BPA

Dizajn

Dizajn fľaše: Jednoduchá montáž, Jednoduché

držanie, Široký krk

Funkcie

Ventil potláčajúci koliku: Dvojdielny ventil

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov

 

* V súlade so smernicou EÚ (2011/8/EÚ)

* * Klinická štúdia preukázala, že vo veku dvoch týždňov

deti prejavovali menej nespokojného kriku ako deti

kŕmené inou fľašou popredného výrobcu. (Štúdia

realizovaná Detským zdravotným inštitútom, Londýn,

2008.)

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

kŕmené z fľaše Avent prejavovali menej nespokojného

kriku ako deti kŕmené z fľaše iného popredného

výrobcu, najmä v noci.
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