
Butelka dla
niemowląt Natural

 
1 butelka

330 ml

Smoczek o średnim wypływie

3m+

 

SCF696/17
Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Naturalne przysysanie

Nasza nowa butelka sprawia, że karmienie staje się bardziej naturalne dla Ciebie i

dziecka. Smoczek jest wyposażony w innowacyjne płatki, które powodują, że

przypomina on pierś — dzięki temu dziecko może przyssać się do niego w

naturalny sposób. Ułatwia to łączenie karmienia piersią i butelką.

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Nie zawiera bisfenolu A*

Zaufanie mam od 1984 r.

Bardziej wygodne i satysfakcjonujące karmienie dziecka

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed

zapadaniem się

Dostępne w różnych rozmiarach

Zgodność z produktami Philips Avent

Odprowadzanie powietrza z dala od brzuszka dziecka

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Łatwe i pewne trzymanie w dowolnej pozycji

Ergonomiczny kształt zapewnia maksymalny komfort

Łatwe użytkowanie i czyszczenie, szybkie i łatwe składanie
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Zalety

Naturalne przysysanie

Szeroki smoczek przypominający kształtem

pierś pozwala dziecku w naturalny sposób

przyssać się i ułatwia łączenie karmienia

piersią i butelką.

Wyjątkowe płatki zapewniające wygodę

Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka

zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka

zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi

bardziej wygodny sposób karmienia.

Zaawansowana nakładka antykolkowa

Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza

dyskomfort i częstotliwość występowania kolki,

odprowadzając powietrze do butelki zamiast

do brzuszka dziecka.

Nie zawiera bisfenolu A*

Butelka Philips Avent Natural została

wykonana z materiału niezawierającego

bisfenolu A* (polipropylenu).

Różne rozmiary

Butelka Philips Avent z serii Natural jest

dostępna w 4 rozmiarach: 60 ml, 125 ml, 260

ml i 330 ml. Butelki są dostępne pojedynczo

lub w zestawach.

Ergonomiczny kształt

Dzięki wyjątkowemu kształtowi butelkę można

łatwo chwycić i skierować w dowolną stronę,

co zapewnia maksymalną wygodę nawet

malutkim rączkom dziecka.

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.

Zaspokajanie potrzeb rosnącego dziecka

Butelka Philips Avent z serii Natural jest

zgodna z produktami Philips Avent z wyjątkiem

butelek i uchwytów kubków Classic +.

Zalecamy używanie butelek Natural wyłącznie

ze smoczkami z tej samej serii.

Zaufanie mam

Od 1984 r. firma Philips Avent projektuje i

wytwarza produkty inspirowane naturą. Są one

tworzone w oparciu o dokładne badania i testy

kliniczne.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Materiał

Butelka: Polipropylen, Bez bisfenolu A*

Smoczek: Silikon, Bez bisfenolu A*

Zawartość zestawu

Butelka dla niemowląt: 1 szt.

Butelka

Materiał: Bez bisfenolu A*

Pojemność: 330 ml

Wykończenie

Projekt butelki: Ergonomiczny kształt, Szeroka

szyjka

Łatwość użytkowania

Łatwość użytkowania: Łatwe składanie, Łatwe

czyszczenie, Wygodne trzymanie, Można

stosować w zmywarkach i kuchenkach

mikrofalowych

Etapy rozwoju

Etapy: 0–12 miesięcy

Funkcje

Przysysanie: Łatwe łączenie karmienia piersią

i butelką

Smoczek: Wyjątkowe płatki zapewniające

wygodę, Zaawansowany system zapobiegania

kolkom, Bardzo miękki i giętki smoczek,

Naturalne przysysanie

* 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
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