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Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*

„AirFree™“ vožtuvas sukonstruotas taip, kad kūdikis nurytų mažiau oro. Čiulptukas išlieka pilnas pieno net

horizontalioje padėtyje maitinant vaiką stačią. Kūdikiui nuryjant mažiau oro palengvėja dažnos maitinimo

problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.

„AirFree“ vožtuvas veikia taip, kad oro būtų nuryjama mažiau

Sulaiko pieną viduje, o orą lauke, kad būtų lengva maitinti stačią

Čiulptukas išlieka pilnas pieno, o ne oro

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir ramina*

Įrodyta, kad dėl dieglius mažinančios sistemos sumažėja dieglių ir kūdikis yra ramesnis*

Čiulptuko forma pritaikyta tvirtai apžioti

Paprasta surinkti, naudoti ir valyti!

Lengva valyti ir surinkti, nes „AirFree™“ vožtuvas yra vientisas

Paprasta naudoti

Papildoma nauda

Naudokite buteliuką su „AirFree™“ vožtuvu arba be jo

Galima rinktis iš skirtingų tekėjimo greičių čiulptukų

Maišykite ir derinkite su kitais „Philips Avent“ gaminiais
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Ypatybės

Sulaiko pieną viduje, o orą lauke

Čiulptukas išlieka pilnas pieno net tada, kai

buteliukas laikomas horizontaliai, tad kūdikis

gali gerti įprastesnėje, stačioje padėtyje. Tai

gali padėti sumažinti refliuksą, oro nurijimą, o

maitinimas bus malonesnis tiek jums, tiek

mažyliui.

Sukonstruota taip, kad nurytų mažiau oro

Mūsų unikalus „AirFree™“ vožtuvas ištraukia

orą iš čiulptuko, tad kūdikis gerdamas nuryja

mažiau oro. Taip palengvėja dažnos maitinimo

problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir

refliuksas.

Sumažina dieglius ir ramina*

Klinikinės studijos parodė, kad naudojant

„Philips Avent“ buteliuką sumažėja dieglių ir

kūdikis jaučiasi ramiau*. Kodėl? Čiulptuke

esantis vožtuvas neleidžia susidaryti

vakuumui, kai kūdikis geria, todėl nereikia

pertraukti maitinimo. Dėl to sumažėja dieglių,

kaupiasi mažiau dujų, rečiau atpila ir

atsirūgsta.

Lengva plauti ir surinkti

„AirFree™“ vožtuvą galima įmontuoti į bet kurį

„Philips Avent Anti-colic“ ir „Classic+“

buteliuką. Be to, valyti itin paprasta, nes

buteliuko kaklas platus ir reikia išplauti tik

kelias dalis.

Tvirtai apžiojamas

Dėl čiulptuko formos kūdikis jį tvirtai apžioja, o

dėl briaunotos tekstūros čiulptukas

nesusmunka, kad galėtumėte nepertraukiamai,

patogiai maitinti.

Paprasta naudoti

Norėdami pradėti naudoti, pripilkite į buteliuką

pieno, uždėkite „AirFree™“ vožtuvą ant krašto ir

užsukite čiulptuką. Vieną kartą palenkite

buteliuką žemyn, kad prisipildytų čiulptukas –

esate pasiruošę. Maitindami įsitikinkite, kad

„AirFree™“ vožtuvas yra viršuje. Čiulptukas bus

pilnas pieno net horizontalioje padėtyje, kad

būtų lengviau kūdikį maitinti stačią.

Pasirinkimo laisvė

Naudokite „Philips Avent Anti-colic“ buteliuką

su „AirFree™“ vožtuvu arba be jo. „AirFree™“

vožtuvas suderinamas su mūsų 4 oz / 125 ml,

9 oz / 260 ml ir 11 oz / 330 ml „Philips Avent

Anti-colic“ ir „Classic+“ buteliukais.

Tinkamo čiulptuko pasirinkimas

Kūdikiui augant gėrimo poreikiai keičiasi.

Pasirinkite čiulptuką, kurio tekėjimo greitis bus

tinkamiausias kūdikio raidos etapui. „Philips

Avent Anti-colic“ ir „Classic+“ buteliukus

galima naudoti su „AirFree™“ vožtuvu arba be

jo, tačiau juos galima naudoti tik su „Philips

Avent Anti-colic“ ir „Classic+“ čiulptukais.

Maišykite ir derinkite

Suderinamas asortimentas, skirtas visiems

etapams nuo maitinimo krūtimi iki puodelio.

Sukūrėme savo buteliukų asortimentą taip, kad

galėtumėte juos lengvai maišyti ir derinti

viršutines dalis su apatinėmis. Taip lengvai

pereisite nuo buteliuko prie mokomojo

puodelio, tada prie puodelio su dangteliu ir

reikės mažiau dalių.
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Specifikacijos

Medžiaga

Buteliukas: Polipropilenas, Be bisfenolio A

(BPA)

Čiulptukas: Silikoninis, Be bisfenolio A (BPA)

Kas pridedama

4 oz kūdikių buteliukai: 2 vnt.

9 oz kūdikių buteliukas: 2 vnt.

Buteliukų ir čiulptukų šepetėlis: 1 vnt.

Ortodontinis čiulptukas: 1 vnt.

„AirFree™“ vožtuvas: 1 vnt.

Konstrukcija

Buteliuko dizainas: Ergonomiška forma, Platus

kakliukas

Lengva naudoti

Buteliuko naudojimas: Tinka indaplovei ir

mikrobangų krosnelei, Lengvai surenkamas,

Lengva valyti, Patogus laikyti

Vystymosi etapai

Etapai: 0–12 mėnesių

Funkcijos

Čiulptukas: Lengvai apžiojamas, briaunota

tekstūra apsaugo čiulptuką nuo įsmukimo,

kliniškai patvirtinta dieglius mažinanti sistema*

Lengva naudoti: Lengva plauti ir surinkti,

Mažiau dalių – lengva surinkti

Suderinamumas: Visiškai suderinami „Anti-

colic“ ir „Classic+“ buteliukai

* „AirFree™“ vožtuvas sukonstruotas taip, kad kūdikis

nurytų mažiau oro. Čiulptukas išlieka pilnas pieno net

horizontalioje padėtyje maitinant vaiką stačią. Kūdikiui

nuryjant mažiau oro palengvėja dažnos maitinimo

problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.

* 2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“

buteliuko, jautė mažiau dieglių, palyginti su maitinamais

iš įprasto buteliuko, ir buvo kur kas ramesni naktį nei

kūdikiai, maitinami iš didžiausių konkurentų buteliuko.

* Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius

sukelia maitinimo metu nurytas oras, dėl to kūdikis

virškinimo sistemoje jaučia nemalonių pojūčių.

Simptomai apima verkimą, neramumą, pilvo pūtimą ir

atpylimą.

© 2020 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2020‑05‑20

Versija: 8.2.2

12 NC: 8841 807 00010

EAN: 08 71010 38529 95

www.philips.com

http://www.philips.com/

