
Dětská lahev Natural
se zvýšenou odolností

 
Lahev Classic

260 ml

Dudlík pro pomalý průtok

 

SCF663/18

Kvalitní krmení, kvalitní spánek
Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci**

Podrážděné chování je zdaleka nejznámější projev dětí při pláči. Kojenecká lahev

Philips AVENT Advanced Classic značně snižuje riziko koliky*** a neklidné a

podrážděné chování. Projevy neklidného a podrážděného chování jsou sníženy

zejména v noci.**

Méně neklidného a podrážděného chování

Klinicky ověřený účinek – významně méně podrážděného chování

Jednodílný antikolikový systém s ventilem

Vzduch prochází do láhve, nikoliv do bříška vašeho dítěte

Vysoká odolnost

Materiál PES bez BPA medové barvy se zvýšenou odolností

Snadné čištění

Snadné čištění pouhých tří částí

Vyhovují potřebám vašeho rostoucího dítěte

K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky



Dětská lahev Natural se zvýšenou odolností SCF663/18

Přednosti Specifikace

Významně méně podrážděného chování

Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a

pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné

klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar

kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo

se, že dětská lahev Philips AVENT Classic

značně snižuje projevy podrážděného chování

o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi

(46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo

obzvláště v noci.**

Jedinečný antikolikový ventil

Jedinečný pružný okraj dudlíku AVENT

umožňuje při krmení proudění vzduchu do

láhve a nikoli do bříška dítěte. Dítě si samo

kontroluje tok mléka, stejně jako u kojení.

Vyhovují potřebám vašeho rostoucího dítěte

K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky.

0 % BPA (bez bisfenolu A)

Tato láhev je vyrobena z PES – materiálu,

který neobsahuje BPA.

Snadné čištění

Kojenecká lahev se skládá z pouhých tří částí

pro snadné čištění a je vybavena krytem, který

zaručuje hygienické uložení a přepravu.

V náhodných klinických zkouškách jsme

12 měsíců porovnávali tvar lahví Philips AVENT

s lahvemi jiné přední značky. Matky vyjádřily

podstatně vyšší spokojenost s lahvemi Philips

AVENT jak z hlediska jednoduchého čištění (p

= 0,04), tak z hlediska snadného sestavování

(p = 0,02).

Materiál PES medové barvy

Tato láhev bez BPA (0 % bisfenolu A) je

vyrobena z medově zbarveného materiálu PES

se zvýšenou odolností.

Země původu

Anglie: Ano

Materiál

Bez BPA*: Ano

Co je součástí

Lahev Advanced Classic: 1 ks

Láhev

Kapacita: 260 unce

Materiál: Bez BPA, Vysoká odolnost

Design

Tvar lahve: Snadné sestavení, Snadné čištění,

Snadné uchopení, Široké hrdlo

Funkce

Antikolikový ventil: Jednodílný ventil

Stupně vývoje

Stupně: 0–6 měsíců, 0–6 měsíců

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

* * Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti

prokazovaly méně podráždění než děti krmené z jiných

lahví. (Studie byla provedena organizací Institute of

Child Health v Londýně v roce 2008)

* ** Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené

z lahve AVENT prokazovaly méně koliky než děti

krmené z lahve jiného předního výrobce (zejména

v noci).
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