
Βασικό σετ AVENT για

νεογέννητα

 

Κλασική

 

SCD271/00

Καθησυχάζει το μωρό σας, ειδικά κατά τις βραδινές

ώρες*

Λιγότεροι κολικοί**

Αυτή η εύχρηστη συσκευασία SCD271/00 από την Philips AVENT περιέχει 4 κλασικά μπιμπερό

(2 των 4oz και 2 των 9oz), ένα βουρτσάκι καθαρισμού μπιμπερό και θηλών και μια λευκή

διάφανη πιπίλα για βρέφη 0-6 μηνών.

Πιο άνετο τάισμα, με το ρυθμό του μωρού σας

Εύκολο κράτημα, χάρη στη μοναδική βαλβίδα της θηλής

Λιγότερη γκρίνια και δυσφορία

Κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει σημαντικά το κλάμα

Ο αέρας διοχετεύεται στο μπουκάλι κι όχι στην κοιλιά του μωρού

Κλινικά αποδεδειγμένη μείωση των κολικών

Για τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του μωρού σας

Διατίθενται πέντε θηλές διαφορετικής ροής

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:

Κλινικά αποδεδειγμένη μείωση των κολικών

Βουρτσάκι με καμπυλοειδή κεφαλή και χυτό άκρο

Διαφανής πιπίλα

Προϊόν χωρίς BPA
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Χαρακτηριστικά

Ιδανικό για τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του

μωρού σας

Διατίθενται πέντε θηλές διαφορετικής ροής.

0% BPA

Το προϊόν δεν περιέχει BPA

Βουρτσάκι καθαρισμού μπιμπερό και θηλών

Βουρτσάκι με ειδική καμπυλοειδή κεφαλή και χυτή

λαβή-άκρο που φθάνει στα άκρα κάθε τύπου

μπιμπερό, θηλών και εξοπλισμού θηλασμού, για

σχολαστικό καθαρισμό.

Κλινικά αποδεδειγμένο

Το μοναδικό σύστημα καταπολέμησης κολικών,

αποτελούμενο από τη θηλή Philips AVENT και ένα

δακτύλιο προσαρμογής, επιτρέπει την εισροή αέρα

μέσα στο μπιμπερό και όχι στην κοιλίτσα του μωρού

σας, εξασφαλίζοντας σωστή πέψη.***

Διαφανής πιπίλα

Η ορθοδοντική πτυσσόμενη θηλή της διαφανούς

πιπίλας σέβεται τη φυσική ανάπτυξη του

ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του μωρού

σας. Όλες μας οι πιπίλες είναι φτιαγμένες από

σιλικόνη και δεν έχουν καμία γεύση ή οσμή.

Εύκολο κράτημα

Η μοναδική βαλβίδα της θηλής διπλώνει ανάλογα με

το ρυθμό που τρώει το μωρό σας. Έτσι, το γάλα ρέει

με την ταχύτητα που επιλέγει το μωρό, ώστε να

τρώει όσο χρειάζεται χωρίς να "βγάζει" την τροφή,

να ρεύεται και να έχει αέρια

Μειώνει σημαντικά το κλάμα

Ο ύπνος και η διατροφή είναι πολύ σημαντικά για να

είναι το μωρό σας υγιές και χαρούμενο.

Πραγματοποιήθηκε μια τυχαιοποιημένη κλινική

δοκιμή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σχεδίαση

του μπιμπερό επηρεάζει τη συμπεριφορά του

βρέφους. Όπως αποδείχτηκε, το μπιμπερό Philips

AVENT Classic, μειώνει σημαντικά το κλάμα κατά 28

λεπτά την ημέρα σε σύγκριση με το άλλο μπιμπερό

(46 λεπτά και 74 λεπτά αντίστοιχα, p=0,05), κάτι που

ήταν ιδιαίτερα εμφανές κατά τη διάρκεια της

νύχτας.**

Μοναδικό σύστημα κατά των κολικών

Καθώς τρώει το μωρό σας, η μοναδική βαλβίδα της

θηλής αναδιπλώνεται, οδηγώντας τον αέρα στο

μπιμπερό και όχι στην κοιλίτσα του μωρού.***
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Προδιαγραφές

Τι περιλαμβάνεται

Βουρτσάκι καθαρισμού μπιμπερό και θηλών:

1 τεμάχιο

Διαφανής πιπίλα: 1 τεμάχιο

Μπιμπερό: 4 τεμάχιο

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός μπιμπερό: Πλατύς λαιμός, Εργονομικό

σχήμα

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών

Υλικό κατασκευής

Χωρίς BPA*

Χαρακτηριστικά

Αποστειρώνεται

Μπιμπερό

Υλικό κατασκευής: Χωρίς ΒΡΑ

Ευκολία στη χρήση

Χρήση μπιμπερό: Εύκολος καθαρισμός, Εύκολο

κράτημα

Λειτουργίες

Κράτημα: Εύκολο κράτημα, Βοηθά το μωρό να δεχτεί

τη θηλή

Θηλή: Διπλώνει ανάλογα με το ρυθμό

Βαλβίδα κατά των κολικών: Σύστημα δύο τεμαχίων

κατά των κολικών

 

* * Κλινική μελέτη έδειξε ότι σε ηλικία δύο εβδομάδων, τα βρέφη

ήταν λιγότερο ανήσυχα σε σύγκριση με τα βρέφη που ταΐζονταν με

άλλο μπιμπερό. (Μελέτη που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Παιδικής

Υγείας του Λονδίνου το 2008.)

* ** Κλινική μελέτη έδειξε ότι σε ηλικία 2 εβδομάδων, τα βρέφη που

ταΐστηκαν με μπιμπερό AVENT εμφάνισαν λιγότερους κολικούς

σε σύγκριση με τα βρέφη που ταΐστηκαν με άλλο γνωστό

μπιμπερό, ειδικά τη νύχτα.
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