Steklena steklenička
Natural
1 steklenička
240 ml
Cucelj s počasnim pretokom
SCF053/17

Enostavna kombinacija z dojenjem
Naraven oprijem otroka
Naša steklenička Natural z izjemno mehkim cucljem še natančneje posnema dojko. Širok cucelj v obliki dojke s
prožno spiralno obliko in obliko udobnih cvetnih listov omogoča naraven oprijem ter enostavno kombinacijo
dojenja in hranjenja po steklenički.
Kombinacija naravnega dojenja in hranjenja po steklenički
Širok cucelj v obliki prsne bradavice za naraven oprijem
Izjemno mehak cucelj, zasnovan, da posnema občutek dojke.
Prožna spiralna oblika v kombinaciji z udobno obliko cvetnih listov.
Preprečuje dovajanje zraka v otrokov trebušček
Ventilček proti trebušnim krčem, zasnovan, da blaži trebušne krče in nelagodje.
Druge prednosti
Steklenička je brez bisfenola A*
Enostavna uporaba in čiščenje ter hitro in enostavno sestavljanje
Na voljo so cuclji z različnimi pretoki.
Združljivo z vsemi izdelki Philips Avent Natural
V celoti iz stekla
Odporno na vročino
Farmacevtsko steklo
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Značilnosti
Izjemno mehak cucelj

Odporno na vročino

Izbira pravilnega cuclja

Serija Philips Avent Natural ponuja različne
mehkobe cucljev in naraščajoče hitrosti pretoka
za vsako nadaljnjo stopnjo razvoja vašega
malčka.
Cucelj ima izjemno mehko teksturo, ki je
zasnovana, da posnema občutek dojke.

Steklenička Natural je odporna na vročino in
temperaturne šoke. Zato jo lahko varno hranite
v hladilniku, pogrejete in sterilizirate.

Združljivo z ostalimi izdelki

Naraven oprijem otroka
Farmacevtsko steklo
Borosilikatno steklo vrhunske kakovosti
zagotavlja najvišjo kakovost in vrhunsko čistost.
Ventil proti trebušnim krčem

Kombinirajte dele črpalke, stekleničke in
lončka ter ustvarite izdelek, ki vam odgovarja v
trenutku, ko ga potrebujete.
Steklenička je brez bisfenola A*

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven
oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke,
in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in
hranjenja s stekleničko.
Prožna spiralna oblika

Ventilček proti trebušnim krčem, ki je zasnovan,
da preprečuje vstop zraka v malčkov trebušček,
in tako blaži trebušne krče in nelagodje.
Enostavna uporaba in čiščenje

Prožna spiralna oblika v kombinaciji z našo
edinstveno udobno obliko cvetnih listov, ki
ustvarijo prožen cucelj za naravnejše hranjenje
brez sesedanja cuclja.
Široki vrat stekleničke omogoča enostavno
polnjenje in čiščenje. Sestavljena je iz samo
nekaj delov, zato je sestava hitra in enostavna.

Steklenička Philips Avent Natural je izdelana iz
polipropilena, ki ne vsebuje bisfenola A*.

Steklena steklenička Natural

SCF053/17

Speciﬁkacije
Stopnje razvoja
Stopnja: 0–12 mesecev

Kaj vsebuje
Otroška steklenička: 1 pcs

Zasnova
Zasnova stekleničke: Ergonomska oblika, Širok
vrat

Enostavna uporaba
Uporaba stekleničke: Enostavno sestavljanje,
Enostavno čiščenje, Enostavno držanje,
Primerno za pomivalni stroj in mikrovalovno
pečico

Material
Steklenička: Steklo, Brez bisfenola A*
Cucelj: Silikon, Brez bisfenola A*

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Datum izdaje 2021‑06‑21
Različica: 4.0.1

Speciﬁkacije se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
Blagovne znamke so v lasti podjetja
Koninklijke Philips N.V. ali drugih
lastnikov.

EAN: 08 71010 38764 58

www.philips.com

Funkcije
Oprijem: Naraven oprijem otroka, Enostavna
kombinacija naravnega dojenja in stekleničke
Cucelj: Izjemno mehek in prožen cucelj,
edinstvena in udobna oblika cvetnih listov
Funkcije
Ventil proti trebušnim krčem

* Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011
* Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke?
Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka
med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v
prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.

