Cumlík na fľašu
Anti-colic
2 ks
Cumlík na fľašu s pomalým
prietokom
1m+
SCF632/27

Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Cumlík na fľašu Anti-colic je navrhnutý na kŕmenie bez prerušenia. Vzduch sa vpúšťa do fľaše a nedostáva sa do
bruška dieťaťa. Rebrovaná textúra cumlíka bráni jeho vťahovaniu a obmedzuje prerušovanie a nepohodlie pri
kŕmení.
Ďalšie výhody
K dispozícii sú cumlíky na fľašu s rôznymi prietokmi
Tento cumlík na fľašu neobsahuje BPA
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Ventil potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*
O 60 % menej nespokojného kriku v noci*
Tvar cumlíka navrhnutý na pevné prisatie
Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Cumlík na fľašu Anti-colic

SCF632/27

Hlavné prvky

Technické údaje

Menej koliky

Kŕmenie bez prerušenia

Vývojové stupne
Stage: 0-6 mesiacov
Materiál
Teat: Silikónový, Bez BPA

Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa
vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa
zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia
dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba
a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa
nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej
časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva
sa do bruška dieťaťa, takže dochádza
k zmierneniu koliky a nepohodlia.

Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie
a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka,
čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez
prerušenia.
Pevné prisatie
Tvar cumlíka navrhnutý na pevné prisatie
Prispôsobí sa rastúcim potrebám vášho
dieťaťa

Menej nespokojného kriku

Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča
nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips
Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej
času nespokojným krikom než deti kŕmené
fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných
výrobcov.*

Funkcie
Ease of use: Jednoduché čistenie
a zostavenie, konštrukcia brániaca pretekaniu
Cumlík: Jednoduché prisatie, rebrovaná
textúra
bráni vťahovaniu cumlíka, overený systém
potláčajúci koliku
Ventil potláčajúci koliku: navrhnutý na
zmiernenie prehĺtania vzduchu
Čo je súčasťou balenia
Cumlík: 2 ks
Cumlík
Rýchlosť prietoku: Pomalý prietok

Sortiment produktov Philips Avent Anti-colic
prináša cumlíky na fľašu s rôznymi úrovňami
prietoku prispôsobenými potrebám rastúceho
dieťatka. Upozorňujeme, že označenia veku sú
len orientačné, pretože deti sa vyvíjajú rôznym
tempom. Všetky cumlíky sú dostupné
v baleniach po dvoch kusoch: pre
novorodencov, pomalý, stredný, rýchly
a variabilný prietok a na husté pokrmy.
Bez BPA

Cumlík na fľašu Philips Avent Anti-colic je
vyrobený z materiálu, ktorý neobsahuje BPA
(silikón).
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* U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips
Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne
nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek
kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.
* Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu
cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
* Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne
spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré
spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme
bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný
krik.
* 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

