Philips Avent TempoDisposable System
Natural barošanas pudelīte

240 ml

SCF649/01

Ērtai un veselīgai barošanai
Darbojas atbilstoši mazuļa dabiskajam barošanas ritmam
Lielākas ērtības un veselīgāka mazuļa barošana ar Avent Tempo Natural barošanas
pudelīti. Tempo ieliktņi saplok barošanas laikā, ļaujot mazulim kontrolēt piena plūsmu un
samazinot mazuļa vēderā ieplūstošā gaisa apjomu.
Ieguvumi un funkcijas:
• Vienreizlietojama sistēma
• Ieliktnis saplok, lai mazuļa vēderā nokļūtu mazāk gaisa
• Mazulis kontrolē piena plūsmu
• Atbalsta barošanu ar krūti
• Iepriekš sterilizēti ieliktņi ar stingru formu

SCF649/01

Natural barošanas pudelīte
240 ml

Izceltie produkti
Iepriekš sterilizēti ieliktņi ar stingru
formu

Specifikācijas
Mazāk koliku, gāzu un diskomforta

Pudelīte

• Materiāls: Ļoti izturīgs

Izcelsmes valsts
• Anglija

Attīstības posmi

• Posms: 0-6 mēneši, 0-6 mēneši

Kas ir iekļauts

• Īpaši mīksts lēnas plūsmas knupītis: 1 gab.
Tempo ieliktņi saplok, lai barošanas laikā mazuļa
vēderā nokļūtu mazāk gaisa.
Tempo ieliktņi ir iepriekš sterilizēti, vienreizlietojami
un ar platāku formu, lai atvieglotu uzpildīšanu un
barošanu.

Mazulis kontrolē piena plūsmu

Dizains

• Pudelītes dizains: Viegli saliekama, Vienkārša
tīrīšana, Viegli satverama, Plats kakliņš

Kas ir iekļauts

• Stingras formas iepriekš sterilizēts ieliktnis (240 ml/
8 unces): 6 gab.
• Tempo Natural barošanas pudelīte (240 ml/8
unces): 1 gab.

Vienreizlietojama sistēma

•

Tempo Natural barošanas pudelīte veicina veselīgu,
aktīvu barošanu, ļaujot mazulim kontrolēt piena
plūsmu līdzīgi kā barojot ar krūti. Tas palīdz
samazināt pārēšanās un atvemšanas risku.

Atbalsta barošanu ar krūti
Tempo ieliktņi ir izturīgi, platāki un ar izturīgākām
formām, lai atvieglotu uzpildīšanu un barošanu. Jūs
izbaudīsiet iepriekš sterilizētu, vienreiz lietojamu
ieliktņu lietošanas ērtības katrā barošanas reizē.

Dabiskas formas knupis veicina pareizu sakodienu un
ļauj vieglāk apvienot barošanu no krūts un no
pudelītes.
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