Potláčanie koliky s vetracím
otvorom AirFree™
1 fľaša
9 oz/260 ml
Cumlík na fľašu s pomalým
prietokom
1m+

Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a
reﬂuxu u detí*
Uchováva mlieko dnu, udržuje vzduch vonku

SCF813/14

Vetrací otvor AirFree™ je navrhnutý tak, aby dieťa prehĺtalo menej vzduchu. Cumlík
zostáva plný mlieka aj vo vodorovnej polohe, čo zjednodušuje vzpriamené
kŕmenie. Zníženie množstva vzduchu prehĺtaného dieťaťom pomáha pri bežných
problémoch s kŕmením, ako sú kolika, plynatosť a reﬂux.
Dodatočné výhody
Fľašu môžete používať s vetracím otvorom AirFree™ i bez neho
Kombinácia s ďalšími produktmi Philips Avent
K dispozícii sú cumlíky na fľašu s rôznymi prietokmi
Klinicky overené potlačenie koliky a nespokojného kriku*
Systém potláčajúci koliku a nespokojný krik s preukázaným účinkom*
Navrhnutý, aby obmedzoval množstvo prehltnutého vzduchu
Cumlík plný mlieka bez vzduchu
Uchováva mlieko dnu, udržuje vzduch vonku a umožňuje tak jednoduché kŕmenie vo
vzpriamenej polohe
Ľahko sa používa a čistí!
Tvar cumlíka navrhnutý na pevné prisatie
Jednoduché čistenie a montáž, pretože vetrací otvor AirFree™ tvorí jediný kus
Jednoduché používanie

Potláčanie koliky s vetracím otvorom AirFree™

SCF813/14

Hlavné prvky
Uchováva mlieko dnu, udržuje vzduch vonku

Jednoduché na čistenie a zostavenie

Navrhnuté na pevné prisatie
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie
a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka,
čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez
prerušenia.
Výber správneho cumlíka

Cumlík zostáva plný mlieka dokonca aj vtedy,
keď je fľaša vo vodorovnej polohe, takže vaše
dieťa môže piť v prirodzenejšej vzpriamenej
polohe. To môže pomôcť znížiť reﬂux, pomôcť
pri trávení a spríjemniť kŕmenie pre vás i vaše
dieťatko.

Vetrací otvor AirFree™ sa dá ľahko namontovať
na akúkoľvek fľašu Philips Avent radu Anticolic a Classic+. Vďaka širokému hrdlu fľaše
a nízkemu počtu dielov je čistenie hračkou.
Jednoduché používanie

Navrhnutý, aby obmedzoval množstvo
prehltnutého vzduchu

Ako dieťa rastie, jeho potreby pri pití sa menia.
Vyberte si cumlík s prietokom, ktorý je vhodný
pre jeho vývoj. Fľaše Philips Avent radu Anticolic a Classic+ je možné používať s vetracím
otvorom AirFree™ alebo bez neho, mali by ste
ich však používať iba s cumlíkmi Philips Avent
radu Anti-colic a Classic+.
Rastie s vaším dieťaťom

Náš jedinečný vetrací otvor AirFree™ uchováva
vzduch mimo cumlíka, takže dieťa prehĺta
počas pitia menej vzduchu. To môže pomôcť pri
bežných problémoch s kŕmením, ako sú kolika,
reﬂux a plynatosť.

Začnite tak, že naplníte fľašu mliekom,
nasadíte vetrací otvor AirFree™ na okraj
a naskrutkujete cumlík. Nakloňte fľašku
smerom nadol, aby sa naplnil cumlík,
a môžete začať s kŕmením. Uistite sa pri tom,
že vetrací otvor AirFree™ zostáva na vrchu.
Cumlík zostane plný mlieka aj vo vodorovnej
polohe, čo zjednodušuje vzpriamené kŕmenie.

Potláča koliku a nespokojný krik*

Možnosť voľby

Klinické štúdie preukázali, že fľaša Philips
Avent potláča koliku a nespokojný krik*. Ako to
dokáže? Keď dieťa pije, ventil v cumlíku na
fľašu zabraňuje tvorbe vákua, čo umožňuje
kŕmenie bez prerušenia. Dochádza tak k
zmierneniu koliky, vetrov, vracania a grgania.

Fľašu Philips Avent radu Anti-colic môžete
používať s vetracím otvorom AirFree™ i bez
neho. Vetrací otvor AirFree™ je kompatibilný so
125 ml, 260 ml a 330 ml fľašami Philips Avent
radu Anti-colic a Classic+.

Náš sortiment ﬂiaš Anti-colic sme navrhli s
ohľadom na jednoduchú kombináciu vrchnákov
a spodných dielov. Vďaka tomu môžete ľahko
prejsť z fľaše na tréningový pohár a potom na
pohár s náustkom s menším počtom dielov.
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Technické údaje
Vývojové stupne
Fáza: 0 – 12 mesiacov

Jednoduché použitie
Používanie fľaše: Vhodné na používanie v
mikrovlnnej rúre aj umývačke riadu,
Jednoduchá montáž, Jednoduché čistenie,
Jednoduché držanie

Materiál
Fľaša: Polypropylén, Bez BPA
Cumlík: Silikónový, Bez BPA
Dizajn
Dizajn fľaše: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Funkcie
Jednoduché použitie: Jednoduché na čistenie
a zostavenie, Menej dielov na jednoduché
zostavenie
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Funkcie
Cumlík: Jednoduché prisatie, rebrovaná textúra
bráni vťahovaniu cumlíka, klinicky overený
systém potláčajúci koliku*
Kompatibilita: Plná kompatibilita s fľašami
Anti-colic a Classic+
Čo je súčasťou balenia
Detská fľaša: 1 pcs
Vetrací otvor AirFree™: 1 pcs

* Vetrací otvor AirFree™ je navrhnutý tak, aby dieťa
prehĺtalo menej vzduchu. Cumlík zostáva plný mlieka aj
vo vodorovnej polohe, čo zjednodušuje vzpriamené
kŕmenie. Zníženie množstva vzduchu prehĺtaného
dieťaťom pomáha pri bežných problémoch s kŕmením,
ako sú kolika, plynatosť a reﬂux.
* 80% mamičiek zhodne vyhlásilo, že „dieťatko má menej
problémov s prijímaním potravy” v domácom teste
produktu, ktorého sa zúčasnilo144 matiek v USA v roku
2017
* U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips
Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky v porovnaní
s bežnými fľašami a významne nižší výskyt
nespokojného kriku než u bábätiek kŕmených z inej
fľaše od popredného výrobcu.
* 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, nespokojný
krik, plynatosť a vracanie.

