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Подаръчен комплект за
бебе

Момченце е!
SCD683/19

Момченце е!
Идеалният подарък за майки и техните безценни новородени
"Момченце е" е идеалният подарък за майките и техните безценни новородени. Подаръчният комплект включва бутилка за
хранене Philips Avent Classic и залъгалка Freeflow, за да дадете на бебето най-добрият старт в живота.
Други предимства
Бутилката Classic и залъгалката за свободен поток са без бисфенол-A (BPA)*
Идеалният подарък за майки и техните безценни новородени
Залъгалката Freeflow за допълнителен комфорт за кожата на бебето
Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон
Удобни силиконови биберони
Намалете безпокойството и коликите с бутилката Classic
Лесно засмукване, благодарение на уникалната клапа на биберона
Клинично доказано, значително намалява раздразнителността
Ергономична форма за максимално удобство
Клинично доказана система против колики
Винаги използвайте адаптерния пръстен
Има пет различни скорости на потока
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Акценти

Спецификации

Лесно засмукване
Уникалната клапа на биберона се огъва в ритъма, с
който се храни бебето. Млякото ще тече само с
избраната от бебето скорост за минимално
преяждане и изплюване, оригване и газове
Значително намалява раздразнителността
Сънят и храненето са изключително важни, за да
бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено
беше клинично изследване на случаен принцип, за да
се установи дали конструкцията на бутилките за
бебета се отразява върху поведението им.
Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips
Avent Classic значително намалява
раздразнителността – с около 28 минути на ден в
сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74
минути, p=0,05). Това се забелязва особено през
нощта.**
Ергономична форма
Уникалната форма на тази бутилка за хранене я прави
лесна за хващане и държане във всяка посока, дори
от миниатюрните ръчички на бебето, за максимален
комфорт.
Уникална система против колики
Докато бебето се храни, уникалната клапа на
биберона се огъва, като пропуска въздуха в бутилката,
а не в стомахчето му.*

Адаптерен пръстен
Не забравяйте винаги да използвате бутилката Philips
Avent Classic заедно с адаптерния пръстен
(приложен към всяка бутилка Philips Avent Classic).

Стадии на развитие
Етап: 0 – 6 месеца
Материал: Не съдържа бисфенол-A*
Хигиенична капачка с щракване: 1 pcs

Отговаря на растящите нужди на вашето бебе
Има пет различни скорости на потока.

Дизайн
Дизайн на бутилката: Широко гърло, Ергономична
форма
Силиконова залъгалка: 1 pcs
Бутилка: Полипропилен, Не съдържа бисфенол-A*
Биберон: Силикон, Не съдържа бисфенол-A*

Ортодонтски биберон
Плоските, симетрични биберони с капковидна форма
Philips Avent са съобразени с естественото развитие
на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако
залъгалката се обърне обратно в устата.
Удобни силиконови биберони
Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и
мирис, така че е по-вероятно да се приеме от
вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен
за почистване и не лепне. Биберонът е здрав,
издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с
времето.
Бутилка и залъгалка без бисфенол-A (BPA)*
Бутилката Philips Avent Classic и залъгалката за
свободен поток са без бисфенол-A (BPA)*.
Идеален подарък за мама и бебето
Този подаръчен комплект е идеалният подарък за
майките и техните безценни новородени.

Характеристики
Могат да се стерилизират
Без бисфенол-A
Помага да успокоите бебето
Хигиенична капачка
Лесна употреба
Използване на бутилката: Лесно почистване, Лесна
за хващане
Функции
По-слаба раздразнителност: Особено през нощта
Функции
Клапа против колики: Двукомпонентна система
против колики
Засмукване: Лесно засмукване, Улеснява приемането
на биберона
Какво включва
Бутилка за бебе: 1 pcs
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* 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

