
 

Sklenená detská
fľaša Natural

 
1 fľaša

120 ml/4 oz

Priet. cumlík na fľašu pre
novorodenca

0 m+

 

SCF051/17

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Prirodzené prisatie

Naša fľaša Natural s výnimočne mäkkým cumlíkom ešte viac pripomína prsník.

Široký cumlík na fľašu v tvare prsníka s pružným špirálovým dizajnom a lupienkami

na zvýšenie pohodlia 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.

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Udržiava vzduch mimo bruška vášho bábätka
Ventil potláčajúci koliku je navrhnutý tak, aby zmierňoval koliku a bolesti

Ďalšie výhody
Fľaša neobsahuje BPA*

Jednoduché použitie a čistenie, rýchle a ľahké zloženie

Cumlíky sú dostupné s rôznymi prietokmi.

Kompatibilný so sortimentom Philips Avent Natural

Čisté sklo
Odolnosť voči teplu

Sklo farmaceutickej kvality



Sklenená detská fľaša Natural SCF051/17

Hlavné prvky
Výnimočne mäkký cumlík

Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je

navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Prirodzené prisatie

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

Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s

našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami

pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie

kŕmenie a nevťahuje sa.

Odolnosť voči teplu

Sklenená fľaša Natural je odolná voči teplu aj

tepelnému šoku. Preto ju môžete bezpečne

uložiť do chladničky a neskôr zohriať. Je tiež

vhodná na sterilizáciu.

Sklo farmaceutickej kvality
Borokremičité sklo špičkovej kvality zaručuje tú

najvyššiu kvalitu a dokonalú čistotu.

Ventil potláčajúci koliku

Ventil potláčajúci koliku je navrhnutý tak, aby

udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka a

pomáhal tak zmierniť koliku a bolesti.

Ľahko sa používa a čistí

Široké hrdlo fľaše uľahčuje plnenie a čistenie.

Má len pár dielov, takže sa dá rýchlo a ľahko

zložiť.

Výber správneho cumlíka

Sortiment produktov Philips Avent Natural

prináša cumlíky s rôznymi úrovňami jemnosti a

zväčšujúcimi prietokmi pre každú vývojovú fázu

vášho bábätka.

Kompat. v celom sortimente výrobkov

Skombinujte našu odsávačku mlieka, fľašu

a diely pohára a vytvorte si výrobok podľa

svojich aktuálnych potrieb.

Fľaša neobsahuje BPA*

Fľaša na prirodzené kŕmenie Philips Avent

Natural je vyrobená z materiálu, ktorý

neobsahuje BPA* (polypropylén).
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Technické údaje
Vývojové stupne
Fáza: 0-6 mesiacov

Materiál
Fľaša: Sklo, Neobsahuje BPA*

Cumlík: Silikónový, Neobsahuje BPA*

Dizajn
Dizajn fľaše: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Jednoduché použitie
Používanie fľaše: Jednoduchá montáž,

Jednoduché čistenie, Jednoduché držanie,

Vhodné na používanie v mikrovlnnej rúre aj

umývačke riadu

Funkcie
Ventil potláčajúci koliku

Prisatie: Prirodzené prisatie, Jednoduché

spojenie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Cumlík: Výnimočne mäkký a pružný cumlík,

jedinečné pohodlné lupienky

Čo je súčasťou balenia
Detská fľaša: 1 pcs

 

* 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

* 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 a nespokojný

krik.
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