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SCD234/00

Sveikam, aktyviam maitinimui
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad sumažėja dieglių*

Klinikinis tyrimas atskleidė, kad dviejų savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, rečiau kenčia nuo dieglių nei

tie, kurie maitinami įprastais buteliukais.

Nauda ir savybės:
Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Integruotasis „Airflex“ vožtuvas

Dar patogesnis maitinimas kūdikio pasirinktu ritmu
Lengva žįsti dėl unikalaus vožtuvo ant čiulptuko

Sumažinamas neramus elgesys ir diskomfortas
Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad kūdikiai tampa daug ramesni

Kad būtų patenkinti didėjantys jūsų kūdikio poreikiai
Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų tekėjimo greičių



Pirmasis rinkinys kūdikiui SCD234/00

Ypatybės Specifikacijos
Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius
Klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių

kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, rečiau

kenčia nuo dieglių nei tie, kurie maitinami

įprastais buteliukais (www.philips.com/Avent).

Integruotasis „Airflex“ vožtuvas
„Avent Airflex Natural“ maitinimo buteliuke

naudojamas „Airflex“ vožtuvas, kuris imituoja

natūralų kūdikio maitinimo ritmą.

Suderinama krūtis ir buteliukas
Platus krūties formos čiulptukas skatiną

natūralų žindymą, primenantį žindymą iš

krūties, ir suteikia galimybę derinti maitinimą

krūtimi ir buteliuku

Lengvas žindimas
Išskirtinis vožtuvas, esantis ant čiulptuko,

lankstosi pagal kūdikio maitinimosi ritmą.

Pienas tekės kūdikio kontroliuojama tėkme ir

tai apsaugo nuo persivalgymo ir atpylimo,

raugėjimo ir dujų.

Daug ramesnis kūdikis

Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės

ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas

klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo

siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo

buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“.

Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis

buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną

sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su

kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min.,

p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.**

Atitiks augančius jūsų kūdikio poreikius
Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų

tekėjimo greičių.

Kilmės šalis
Anglija

Konstrukcija
Buteliuko dizainas: Lengva valyti, Patogus

laikyti, Platus kakliukas, Ergonomiška forma,

Paprasta naudoti ir valyti

Kas pridedama
Itin minkštas naujagimiams skirtas

čiulptukas: 4 pcs

Itin minkštas, lėtos tėkmės čiulptukas: 2 pcs

Medžiaga
Be BPA*

Kas pridedama
„Airflex“ natūralaus maitinimo buteliukas

(125 ml/ 4 oz): 2 pcs

„Airflex“ natūralaus maitinimo buteliukas

(260 ml/ 9 oz): 2 pcs

Buteliukų ir čiulptukų šepetėlis: 1 pcs

Savybės
Gali būti sterilizuojami
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