
Μπιμπερό Natural

 

1 μπιμπερό

4oz/125ml

Θηλή ροής για νεογνά

0m+

 

SCF692/17

Φυσικό τάισμα με το μπιμπερό
Τα νέα μας μπιμπερό κάνουν τη διαδικασία ταΐσματος με μπιμπερό πιο φυσική, τόσο για εσάς

όσο και για το μωρό σας. Χάρη στο πρωτοποριακό σχέδιο πετάλου της θηλής, η κίνηση με

την οποία το μωρό σας πιάνει τη θηλή του μπιμπερό μοιάζει πιο πολύ με την αντίστοιχη

κίνηση στο θηλασμό, διευκολύνοντας το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος με μπιμπερό.

Εύκολος συνδυασμός θηλασμού και μπιμπερό

Φυσικό κράτημα, χάρη στη φαρδιά θηλή

Πιο άνετο και ευχάριστο τάισμα

Μοναδικά πέταλα, για μια απαλή και εύκαμπτη θηλή που δεν διπλώνει

Απομακρύνει τον αέρα από την κοιλίτσα του μωρού

Προηγμένο σύστημα κατά των κολικών, με πρωτοποριακή διπλή βαλβίδα

Εύκολο κράτημα και λαβή προς κάθε κατεύθυνση

Εργονομικό σχήμα, για απόλυτη άνεση

Άλλα οφέλη

Συμβατό με τη σειρά Philips Avent Natural

Το μπιμπερό αυτό δεν περιέχει BPA*

Διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη

Εύκολη χρήση και καθάρισμα, απλή και γρήγορη συναρμολόγηση



Μπιμπερό Natural SCF692/17

Χαρακτηριστικά

Φυσικό πιάσιμο

Η φαρδιά θηλή σε σχήμα που μοιάζει με του

γυναικείου στήθους επιτρέπει στο μωρό να πιάσει

φυσικά τη θηλή, όπως συμβαίνει στο θηλασμό, ενώ

διευκολύνει το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος

με μπιμπερό.

Μοναδικά πέταλα για εξαιρετική άνεση

Τα πέταλα στο εσωτερικό της θηλής ενισχύουν την

απαλότητα και την ευελιξία χωρίς να διπλώνει η

θηλή. Έτσι, το μωρό σας απολαμβάνει το γεύμα του με

περισσότερη άνεση και ευχαρίστηση.

Προηγμένη βαλβίδα κατά των κολικών

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός διπλής βαλβίδας

μειώνει τους κολικούς και τη δυσφορία, καθώς ο

αέρας εισέρχεται στο μπιμπερό και όχι στην κοιλιά

μωρού.

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.

Συμβατότητα με όλη τη σειρά

Το νέο μπιμπερό Philips Avent Natural είναι συμβατό

με τη σειρά Philips Avent, εκτός από τα μπιμπερό και

τις λαβές κυπέλλων Classic. Σας συνιστούμε να

χρησιμοποιείτε τα μπιμπερό Natural μόνο σε

συνδυασμό με τις θηλές Natural.

Το μπιμπερό αυτό δεν περιέχει BPA*

Το μπιμπερό Philips Avent Natural είναι

κατασκευασμένο από υλικό χωρίς BPA*

(πολυπροπυλένιο).

Διάφορα μεγέθη

Το μπιμπερό Philips Avent Natural είναι διαθέσιμο σε

4 μεγέθη: 2oz/60ml, 4oz/125ml, 9oz/260ml και

11oz/330ml. Όλα τα μπιμπερό διατίθενται σε

συσκευασίες του ενός αλλά και σε πολυσυσκευασίες.

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.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Υλικό κατασκευής

Μπιμπερό: Πολυπροπυλένιο, Χωρίς BPA*

Θηλή: Σιλικόνη, Χωρίς BPA*

Τι περιλαμβάνεται

Μπιμπερό: 1 τεμάχιο

Μπιμπερό

Υλικό κατασκευής: Χωρίς BPA*

Σχεδίαση

Σχεδιασμός μπιμπερό: Εργονομικό σχήμα, Πλατύς

λαιμός

Χρώμα: Μπλε

Ευκολία στη χρήση

Χρήση μπιμπερό: Εύκολο κράτημα, Εύκολη

συναρμολόγηση, Εύκολος καθαρισμός

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0-6 μηνών

Λειτουργίες

Κράτημα: Φυσικό πιάσιμο, Εύκολος συνδυασμός

στήθους και μπιμπερό

Θηλή: Μοναδικά πέταλα για εξαιρετική άνεση,

Ιδιαίτερα μαλακή και εύκαμπτη θηλή

Βαλβίδα κατά των κολικών: Προηγμένο σύστημα

κατά των κολικών

* 0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ
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