
Butelka dla
niemowląt Classic

 
1 butelka Classic

330 ml/11 oz

Smoczek o regulowanym
wypływie

 

SCF686/17
Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie

kolki i dyskomfortu*

Zaufanie od 30 lat

Od 30 lat mamy obdarzają zaufaniem naszą butelkę Classic — wiele z nich nadal

najchętniej wybiera właśnie tę butelkę. Ułatwia ona karmienie i sprawia, że staje

się ono przyjemniejsze. Powoduje również rzadsze występowanie kolki i poczucia

dyskomfortu, co zostało potwierdzone klinicznie*.

Wygodniejsze karmienie w tempie wybranym przez dziecko

Łatwe przysysanie dzięki wyjątkowemu zaworkowi

Mniej marudzenia i dyskomfortu

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Powietrze trafia do butelki, a nie do brzuszka dziecka

System antykolkowy o klinicznie potwierdzonym działaniu

Łatwe i pewne trzymanie w dowolnej pozycji

Ergonomiczny kształt zapewnia maksymalny komfort

Inne zalety

Zgodność z produktami Philips AVENT

Ta butelka nie zawiera bisfenolu A*

Łatwe użytkowanie i czyszczenie, szybkie i łatwe składanie

Dostępne smoczki o różnych stopniach wypływu

Należy zawsze używać nakrętki mocującej



Butelka dla niemowląt Classic SCF686/17

Zalety

Łatwe przysysanie

Wyjątkowy zaworek zgina się, dostosowując

się do rytmu ssania dziecka. Mleko przepływa

tak szybko, jak chce tego dziecko, co pozwala

ograniczyć przejadanie się, odbijanie i

ulewanie mleka oraz powstawanie gazów.

Znacznie skraca stan rozdrażnienia

Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i

szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań

przeprowadzonych na próbie losowej

dowiodły, że butelka Philips AVENT Classic

skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na

dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min

w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to

szczególnie widoczne w nocy.**

Ergonomiczny kształt

Dzięki wyjątkowemu kształtowi butelkę do

karmienia można łatwo chwycić i skierować w

dowolną stronę, co zapewnia maksymalną

wygodę nawet malutkim rączkom dziecka.

Wyjątkowy system antykolkowy

Podczas karmienia dziecka wyjątkowy zaworek

smoczka zgina się, umożliwiając dopływ

powietrza do butelki zamiast do brzuszka

dziecka.***

Zgodność z innymi produktami tej serii

Butelka Philips AVENT Classic jest zgodna z

produktami Philips AVENT z wyjątkiem butelek

Natural. Zalecamy używanie butelek Classic

wyłącznie ze smoczkami Classic.

Ta butelka nie zawiera bisfenolu A*

Butelka do karmienia Philips AVENT Classic

została wykonana z materiału

niezawierającego bisfenolu A* (polipropylenu).

Łatwe użytkowanie i czyszczenie

Szeroka szyjka butelki ułatwia napełnianie i

czyszczenie. Produkt składa się z zaledwie

kilku części, dzięki czemu montaż jest szybki i

prosty.

Zaspokojenie rosnących potrzeb Twojego

dziecka

Butelki Philips AVENT Classic oferują różne

stopnie wypływu, aby zaspokoić rosnące

potrzeby Twojego dziecka. Pamiętaj, że

oznaczenia wieku mają charakter orientacyjny,

ponieważ dzieci rozwijają się w różnym

tempie. Wszystkie smoczki są dostępne w

zestawach po dwie sztuki.

Nakrętka mocująca

Należy pamiętać, aby zawsze używać butelki

Philips AVENT Classic z nakrętką mocującą

(dołączoną do wszystkich butelek Philips

AVENT Classic).
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Dane techniczne

Butelka

Materiał: Nie zawiera bisfenolu A*

Wzornictwo

Projekt butelki: Ergonomiczny kształt, Szeroka

szyjka

Etapy rozwoju

Etapy: 0–12 miesięcy

Łatwa obsługa

Używanie butelki: Łatwe czyszczenie,

Wygodne trzymanie

Łatwa obsługa: Można stosować w

zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych, 5

części

Funkcje

Przysysanie: Łatwe przysysanie, Szybka

akceptacja smoczka

Smoczek: Dwuczęściowy system antykolkowy,

Elastyczny — dopasowuje się do rytmu

karmienia

Materiał

Butelka: Nie zawiera bisfenolu A*,

Polipropylen

Smoczek: Nie zawiera bisfenolu A*, Miękki

silikon

Zawartość zestawu

Butelka dla niemowląt: 1 szt.

Zgodność

Zgodność z: Laktator, pojemniki VIA i smoczki

Classic

 

* Zgodność z dyrektywą UE (2011/8/UE)

* Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips

AVENT przejawiały mniejszą skłonność do kolek niż

dzieci karmione tradycyjną butelką. Dwutygodniowe

niemowlęta karmione butelką Philips AVENT były

rzadziej rozdrażnione niż dzieci karmione butelką

innego znanego producenta.
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