
Detská fľaša Natural

 
1 fľaša

330 ml (11 oz)

Cumlík so stredným prietokom

3 m+

 

SCF696/17
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Prirodzené prisatie

Vďaka našej novej fľaši bude kŕmenie z fľaše prirodzenejšie – pre vaše dieťa i pre

vás. Cumlík má inovačný tvar okvetných listov, ktorý umožňuje prirodzené prisatie

podobné bradavke, takže kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše bude pre vaše

dieťa oveľa ľahšie.

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Fľaša neobsahuje BPA*

Fľaša, ktorej mamičky dôverujú od roku 1984

Pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie vášho bábätka

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Dostupné v rôznych veľkostiach

Kompatibilná so sortimentom Philips Avent

Udržiava vzduch mimo bruška vášho bábätka

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Ľahké uchopenie a držanie v ľubovoľnom smere

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Jednoduché použitie a čistenie, rýchle a ľahké zloženie



Detská fľaša Natural SCF696/17

Hlavné prvky

Prirodzené prisatie

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje

prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke

na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí

kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Jedinečné pohodlné lupienky

Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a

ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si

vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.

Zdokonalený ventil potláčajúci koliku

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie

koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše

a nie do bruška dieťaťa.

Fľaša neobsahuje BPA*

Fľaša na prirodzené kŕmenie Philips Avent

Natural je vyrobená z materiálu, ktorý

neobsahuje BPA* (polypropylén).

Rôzne veľkosti

Nová fľaša Philips Avent Natural je dostupná

v 4 veľkostiach: 60 ml (2 oz), 125 ml (4 oz),

260 ml (9 oz) a 330 ml (11 oz). Fľaše sú

dostupné v balení po jednom alebo viac

kusoch.

Ergonomický tvar

Vďaka jedinečnému tvaru sa táto fľaša ľahko

chytá a drží v ľubovoľnom smere, aj malými

detskými rúčkami, vďaka čomu poskytuje

maximálny komfort.

Ľahko sa používa a čistí

Široké hrdlo fľaše uľahčuje plnenie a čistenie.

Má len pár dielov, takže sa dá rýchlo a ľahko

zložiť.

Rastie s vaším dieťaťom

Fľaša Philips Avent Natural je kompatibilná

s produktmi radu Philips Avent s výnimkou fliaš

a držadiel hrnčekov radu Classic. Fľaše radu

Natural odporúčame používať výlučne

s cumlíkmi na kŕmenie Natural.

Fľaša, ktorej mamičky dôverujú

Spoločnosť Philips Avent od roku 1984

navrhuje a vyrába výrobky inšpirované

prírodou, ktoré sú výsledkom rozsiahleho

výskumu a klinických testov.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

 



Detská fľaša Natural SCF696/17

Technické údaje

Krajina pôvodu

Anglicko

Materiál

Fľaša: Polypropylén, Neobsahuje BPA*

Cumlík: Silikónový, Neobsahuje BPA*

Čo je súčasťou balenia

Detská fľaša: 1 ks

Fľaša

Materiál: Neobsahuje BPA*

Kapacita: 330 ml (11 oz)

Dizajn

Dizajn fľaše: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Jednoduché používanie

Jednoduché používanie: Jednoduchá montáž,

Jednoduché čistenie, Jednoduché držanie,

Vhodné na používanie v mikrovlnnej rúre aj

umývačke riadu

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 12 mesiacov

Funkcie

Prisatie: Jednoduché spojenie dojčenia a

kŕmenia z fľaše

Cumlík: Jedinečné pohodlné lupienky,

Zdokonalený systém potláčajúci koliku,

Mimoriadne mäkký a ohybný cumlík,

Prirodzené prisatie

* 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
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