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Veselīgai, aktīvai barošanai
Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas*

Klīniski pētījumi pierādīja, ka 2 nedēļas veciem zīdaiņiem, kas tika baroti ar Avent pudelīti, tika novērotas mazāk

kolikas, nekā zīdaiņiem, kuri tika baroti ar parastu pudelīti.

Ieguvumi un funkcijas:

Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Iebūvēts Airflex vārsts

Ērtāka barošana mazuļa izvēlētajā ritmā

Vienkārša nofiksēšana, pateicoties knupīša unikālajam vārstam

Samazina niķošanos un diskomfortu

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Lai atbilstu mazuļa pieaugošajām prasībām

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi



Jaundzimušā sākuma komplekts SCD234/00

Izceltie produkti Specifikācijas

Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas

Klīniski pētījumi pierādīja, ka 2 nedēļas veciem

zīdaiņiem, kas tika baroti ar Avent pudelīti, tika

novērots mazāk koliku nekā zīdaiņiem, kuri tika

baroti ar parastu pudelīti.

(www.philips.com/Avent).

Iebūvēts Airflex vārsts

Avent Airflex barošanas pudelītēs tiek

izmantots Airflex vārsts, kurš darbojas

saskaņoti ar zīdaiņa dabisko zīšanu.

Apvienojiet barošanu ar krūti un no pudelītes

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku

satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk

apvienot barošanu ar krūti un pudelīti.

Vienkārša nofiksēšana

Knupīša unikālais vārsts pielāgojas atbilstoši

mazuļa ēšanas ritmam. Piens plūdīs tikai

mazuļa izvēlētajā ātrumā, novēršot pārēšanos

un atvemšanas risku, atraugas un gāzes.

Ievērojami samazina raudāšanu

Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas

nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību.

Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai

uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte

ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka

Philips Avent Classic mazuļu pudelīte

ievērojami samazina niķošanās laiku par 28

minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu

pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī

pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama

naktī.**

Atbilst mazuļa pieaugošajām prasībām

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi.

Izcelsmes valsts

Anglija

Materiāls

Nesatur BPA*

Dizains

Pudelītes dizains: Vienkārša tīrīšana, Viegli

satverama, Plats kakliņš, Ergonomiska forma,

Vienkārša izmantošana un tīrīšana

Funkcijas

Var sterilizēt

Iekļautie elementi

Airflex dabiskas barošanas pudelīte (125 ml/ 4

unces): 2 gab.

Īpaši mīksts jaundzimušo knupītis: 4 gab.

Airflex dabiskas barošanas pudelīte (260 ml/

9 unces): 2 gab.

Īpaši mīksts lēnas plūsmas knupītis: 2 gab.

Pudelīšu un knupīšu birste: 1 gab.
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