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Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie
kolki i dyskomfortu*
Nasz smoczek antykolkowy umożliwia nieprzerwane karmienie. Powietrze jest odprowadzane do butelki z dala

od brzuszka dziecka. Prążkowana tekstura smoczka zapobiega jego wypadaniu i minimalizuje przerwy

wypływu pokarmu oraz dyskomfort.

Inne zalety
Zgodna rodzina produktów — od karmienia piersią do picia z kubka

Dostępne są smoczki o różnych stopniach wypływu

Ten smoczek nie zawiera bisfenolu A

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

O 60% rzadsze rozdrażnienie w nocy*

Kształt smoczka zaprojektowany z myślą o bezpiecznym przysysaniu

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie



Smoczek antykolkowy SCF635/27

Zalety
Mniej kolek

Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z

myślą o zapobieganiu gromadzenia się

powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu

kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek

zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by

zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa

powietrze w tył butelki.Tym sposobem

zatrzymuje powietrze w butelce daleko od

brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć

częstotliwość kolek i dyskomfort.

Stan rozdrażnienia występuje rzadziej

Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza

częstotliwość występowania rozdrażnienia.

Dzieci karmione butelką antykolkową Philips

Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej

niż dzieci karmione konkurencyjną butelką

antykolkową*.

Nieprzerwane karmienie

Kształt smoczka umożliwia bezpieczne

przysysanie, a żebrowana faktura pomaga

zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki

temu karmienie nie wymaga przerw i jest

komfortowe.

Bezpieczne przysysanie
Kształt smoczka zaprojektowany z myślą o

bezpiecznym przysysaniu

Zaspokaja rosnące potrzeby Twojego dziecka

Butelki antykolkowe z serii Philips Avent

oferują smoczki o różnych stopniach wypływu,

aby zaspokoić rosnące potrzeby Twojego

dziecka. Pamiętaj, że oznaczenia wieku mają

charakter orientacyjny, ponieważ dzieci

rozwijają się w różnym tempie. Wszystkie

smoczki są dostępne w zestawach po dwie

sztuki: dla noworodków, z małą, średnią, dużą i

regulowaną prędkością wypływu oraz do

gęstego pokarmu.

Bez bisfenolu A

Smoczek antykolkowy Philips Avent został

wykonany z materiału niezawierającego

bisfenolu A (silikon).

Zaspokajanie potrzeb rosnącego dziecka

Części laktatora, butelek i kubków możesz

łączyć i dopasowywać, aby utworzyć

zadowalający Cię produkt i korzystać z niego,

kiedy jest potrzebny!



Smoczek antykolkowy SCF635/27

Dane techniczne
Etapy rozwoju
Etap: 0–6 miesięcy

Materiał
Smoczek: Silikon, Bez bisfenolu A

Funkcje
Łatwość użytkowania: łatwy montaż i

czyszczenie, konstrukcja zapobiegająca

przeciekaniu

Zaworek antykolkowy: opracowany z myślą o

ograniczeniu połykania powietrza

Funkcje
Smoczek: Łatwe przysysanie, żebrowana

faktura zapobiegająca zapadaniu się smoczka,

system antykolkowy o potwierdzonym

działaniu

Zawartość zestawu
Smoczek: 2 szt.

Smoczek
Prędkość wypływu: Regulowany wypływ

 

* Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips

Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki i znacznie

rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta

karmione butelką konkurencyjnej marki.

* Potwierdzono, że konstrukcja smoczka zapobiega jego

zapadaniu się oraz związanemu z tym połykaniu

powietrza i przerwom w karmieniu.

* 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 i

rozdrażnienie.

* 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
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