Cumlík na prirodzené
kŕmenie Natural

2 kusy
Stredný prietok
3 m+
SCF043/27

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Mimoriadne mäkký a ohybný cumlík
Náš výnimočne mäkký cumlík na fľašu s pružným špirálovým dizajnom ešte viac pripomína prsník. Lupienky na
zvýšenie pohodlia a prirodzený tvar pripomínajúci prsník umožňujú prirodzené prisatie a uľahčujú kombinovanie
dojčenia a kŕmenia z fľaše.
Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše
Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky
Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.
Udržiava vzduch mimo bruška vášho bábätka
Ventil potláčajúci koliku je navrhnutý tak, aby zmierňoval koliku a bolesti
Ďalšie výhody
Cumlíky sú dostupné s rôznymi prietokmi.
Pohodlné a spokojné kŕmenie vášho bábätka
Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Cumlík na prirodzené kŕmenie Natural

SCF043/27

Hlavné prvky

Technické údaje

Prirodzené prisatie

Pružný špirálový dizajn

Vývojové stupne
Fáza: 3 m+
Materiál
Cumlík: Silikónový, Neobsahuje BPA*
Čo je súčasťou balenia
Výnimočne mäkký cumlík so stredným
prietokom: 2 pcs

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje
prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke
na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí
kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s
našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami
pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie
kŕmenie a nevťahuje sa.

Výnimočne mäkký cumlík

Ventil potláčajúci koliku

Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je
navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Ventil potláčajúci koliku je navrhnutý tak, aby
udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka a
pomáhal tak zmierniť koliku a bolesti.

Funkcie
Ventil potláčajúci koliku
Prisatie: Prirodzené prisatie, Jednoduché
spojenie dojčenia a kŕmenia z fľaše
Cumlík: Jedinečné pohodlné lupienky,
výnimočne mäkký a pružný cumlík

Výber správneho cumlíka

Sortiment produktov Philips Avent Natural
prináša cumlíky s rôznymi úrovňami jemnosti a
zväčšujúcimi prietokmi pre každú vývojovú fázu
vášho bábätka.
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* 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

