
Koolikutevastane
lutt

 

2 tk

Aeglase vooga lutt

1k+

 
SCF632/27

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Meie koolikutevastane lutt on loodud katkestusteta söötmiseks. Õhk suunatakse pudelisse ja beebi kõhust

eemale. Sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda ning muudab söömise sujuvaks ja vähendab

ebamugavustunnet.

Muud eelised
Sobivad tooted alates rinnaga toitmisest kuni tassi kasutamiseni

Saadaval on erineva voolukiirusega lutid

See lutt on BPA-vaba

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

60% võrra vähem nuttu öösiti*

Luti kuju tagab luti turvalise kinnitamise

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta



Koolikutevastane lutt SCF632/27

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon
Vähem koolikuvalu

Meie koolikutevastane klapp on mõeldud

ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning

vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet.

Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise

ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades

seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu

pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis

ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid

ja ebamugavustunnet.

Vähem nuttu

Philips Aventi koolikutevastane pudel

vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti

Philips Aventi koolikutevastase pudeliga,

esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui

konkurentide koolikutevastase pudeliga

toidetud imikute puhul. *

Probleemideta toitmine

Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja

sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et

toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt

Turvaline kinnitamine
Luti kuju tagab luti turvalise kinnitamise

Sobib teie beebi kasvuvajadustele

Philips Aventi koolikutevastastel pudelitel on

erineva voolukiirusega lutid vastavalt sellele,

kuidas beebi kasvab. Arvestage, et vanused on

ligikaudsed, kuna beebid arenevad erineva

kiirusega. Kõiki lutte on komplektis kaks:

vastsündinu lutt; aeglase, keskmise, kiire

vooluga lutt; muudetava vooluga lutt ja tahke

toidu lutt.

BPA-vaba

Philips Aventi koolikutevastane lutt on

valmistatud BPA-vabast materjalist (silikoon).

Kasvab koos teie lapsega

Kombineerige ja sobitage meie rinnapumba,

pudeli ja tassi osi, et luua täpselt endale sobiv

toode just siis, kui seda vajate!

Arenguetapid
Etapp: 0–6 kuud

Materjal
Lutt: Silikoonist, BPA-vaba

Funktsioonid
Kergesti kasutatav: kerge puhastada ja kokku

panna, lekkevaba disain

Koolikutevastane klapp: õhu allaneelamise

vähendamiseks

Funktsioonid
Lutt: Kergesti kinnitatav sooniline tekstuur ei

lase lutil kokku vajuda – tõestatud

koolikutevastane süsteem

Mis on kaasas
Lutt: 2 tk

Lutt
Voo kiirus: Aeglane voog

 

* 2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi

pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt

vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti

konkurentide pudeliga.

* On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning

vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme

toitmisel.

* Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad?

Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav

õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust.

Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.

* 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
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