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Opracowano z myślą o zapobieganiu

kolce, gazom i refluksowi*

Nakładkę antykolkową AirFree opracowano, aby ograniczyć ilość powietrza

połykanego przez dziecko — smoczek pozostaje wypełniony mlekiem podczas

karmienia. Zredukowanie ilości powietrza, które połyka dziecko, pomaga

złagodzić powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, refluks i

gazy.

Mniej połykanego powietrza

Zabezpiecza mleko, nie dopuszcza powietrza, ułatwia karmienie w pozycji pionowej

Smoczek pełen mleka, a nie powietrza

Łatwe użytkowanie i czyszczenie!

Prosty montaż i czyszczenie — nakładka antykolkowa AirFree™ to pojedyncza część

Łatwa obsługa

Dodatkowe zalety

Kompatybilna ze wszystkimi rozmiarami butelek antykolkowych Philips Avent



Nakładka antykolkowa AirFree™ SCF819/01

Zalety Dane techniczne

Zabezpiecza mleko, nie dopuszcza powietrza

Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem,

nawet gdy jest ustawiony poziomo, dzięki

czemu dziecko może pić w bardziej naturalnej

pionowej pozycji. To pomaga ograniczyć

refluks oraz połykanie powietrza, a karmienie

staje się wygodniejsze dla Ciebie i Twojego

maleństwa.

Mniej połykanego powietrza

Nasza wyjątkowa nakładka antykolkowa

AirFree™ odciąga powietrze ze smoczka, więc

dziecko połyka go mniej w czasie karmienia.

Dzięki temu rzadziej występują powszechne

problemy związane z karmieniem, takie jak

kolka, gazy i refluks.

Prosty montaż i czyszczenie

Nakładkę antykolkową AirFree™ można

założyć na dowolną butelkę antykolkową

Philips Avent i butelkę Classic +. Nakładka jest

jednoelementowa, więc jej czyszczenie nie

sprawia problemu.

Łatwa obsługa

Napełnij butelkę mlekiem, załóż nakładkę

antykolkową AirFree™ na krawędź butelki i

przykręć smoczek. Przechyl butelkę w dół, aby

mleko wypełniło smoczek. W czasie karmienia

nakładka AirFree™ powinna znajdować się u

góry. Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem,

nawet gdy jest ustawiony poziomo podczas

karmienia w pozycji pionowej.

Zgodność

Nakładka antykolkowa AirFree™ jest

kompatybilna z butelkami antykolkowymi

Philips Avent o pojemności 125 ml, 260 ml i

330 ml. Nakładka nie jest zgodna z butelkami

Natural.

Zawartość zestawu

Nakładka antykolkowa AirFree: 1 szt.

Nakładka antykolkowa AirFree™

Materiał: PBT i guma silikonowa

Łatwość użytkowania

Nakładka antykolkowa AirFree™: Możliwość

mycia w zmywarka do naczyń i podgrzewania

w mikrofalówce, łatwy montaż i proste

czyszczenie

Etapy rozwoju

Etap: 0–6 miesięcy

Funkcje

Łatwość użytkowania: Prosty montaż i

czyszczenie, 1 element — łatwy montaż

Zgodność: Pełna zgodność butelki

antykolkowej i butelki Classic +

 

* Nakładkę antykolkową AirFree™ opracowano, aby

ograniczyć ilość powietrza połykanego przez dziecko.

Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy

jest ustawiony poziomo podczas karmienia w pozycji

pionowej. Zredukowanie ilości powietrza połykanego

przez dziecko pomaga złagodzić powszechne problemy

związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.

* Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips

Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż niemowlęta

karmione zwykłą butelką. Ponadto znacznie rzadziej

były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione

butelką innej wiodącej marki.

* Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest

częściowo spowodowana połykaniem powietrza

podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w

układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz,

rozdrażnienie, gazy i ulewanie.
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