
Бутилка за бебе Natural

 
1 бутилка

4 унции/125 мл

Биберон с поток за новородени

0 м +

 

SCF032/17 Лесно съчетаване с кърменето
Естествено засмукване

Нашата бутилка Natural с изключително мек биберон наподобява повече гърда. Широкият

биберон във формата на гърда с гъвкав спираловиден дизайн и комфортни листенца

позволява естествено засмукване и улеснява комбинирането на кърмене и хранене от

бутилка.

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Комфортно и утоляващо глада хранене за вашето бебе

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Въздухът не влиза в коремчето на вашето бебе

Клапа против колики, предназначен за намаляване на коликите и дискомфорта

Други предимства

Биберони с различни налични скорости на потока

Ергономична форма за максимално удобство

Лесна употреба и почистване, бързо и лесно сглобяване

Съвместимост с гамата Philips Avent Natural

Тази бутилка не съдържа бисфенол-А*



Бутилка за бебе Natural SCF032/17

Акценти

Естествено засмукване

Широкият биберон с формата на гърда помага за

естествено засмукване, подобно на това при

кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате

кърмене и хранене от бутилка.

Изключително мек биберон

Биберонът разполага с много мека текстура,

предназначена да наподобява усещането от гърдата.

Гъвкав спираловиден дизайн

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите

уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав

биберон, който позволява по-естествено хранене без

сгъване на биберона.

Клапа против колики

Клапа против колики, предназначена да държи

въздуха далече от коремчето на бебето, за да

помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.

Избиране на правилния биберон

Гамата Philips Avent Natural предлага различна мекота

на бибероните и увеличава скоростта на потока за

всеки етап от развитието на вашето бебе.

Ергономична форма

Уникалната форма на тази бутилка я прави лесна за

хващане и държане във всяка посока, дори от

миниатюрните ръчички на бебето, за максимален

комфорт.

Лесна употреба и почистване

Широкото гърло на бутилката осигурява лесно

пълнене и почистване. Малко на брой части за бързо

и лесно сглобяване.

Съвместимост с продуктите от гамата

Комбинирайте и напаснете нашата помпа за кърма,

части на бутилка и чаша и създайте продукта, който

работи за вас, когато имате нужда от него!

Тази бутилка не съдържа бисфенол-А*

Бутилката Philips Avent Natural е изработена от

материал, който не съдържа бисфенол-A*

(полипропилен).

 



Бутилка за бебе Natural SCF032/17

Спецификации

Материал

Бутилка: Полипропилен, Не съдържа бисфенол-A*

Биберон: Не съдържа бисфенол-A*, Силикон

Какво включва

Сини бебешки бутилки, 4 унции: 1 бр.

Дизайн

Дизайн на бутилката: Ергономична форма, Широко

гърло

Лесна употреба

Използване на бутилката: Лесна за хващане, Лесно

сглобяване, Лесно почистване

Стадии на развитие

Етап: 0-12 месеца

Функции

Засмукване: Естествено засмукване, Лесно

съчетаване на кърмене и хранене от бутилка

Клапа против колики

Биберон: Уникални, комфортни листенца,

изключително мек и гъвкав биберон

 

* 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

* Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се

причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на

храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната

система на бебето. Симптомите включват плач и

раздразнителност.
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