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Přirozený způsob krmení z lahve
Sada lahve s dudlíkem a šidítko
Praktická sada obsahuje 4 lahve Natural (2x 125 ml a 2x 260 ml), kartáč na lahve a dudlíky a bílé průhledné
šidítko pro děti ve věku 0–6 měsíců. Díky nové lahvi je krmení z lahve přirozenější a umožňuje snadno
kombinovat kojení a krmení z lahve.
Snadná kombinace kojení a krmení z lahve
Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu
Pohodlnější krmení pro spokojenější dítě
Unikátní okvětné lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení
Vzduch neproniká do bříška dítěte
Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem
Další výhody
Kompatibilní s řadou Philips Avent Natural
Kartáč na lahve se zaoblenou hlavicí pro snadné čištění
Snadné použití a čištění, rychlé a snadné sestavení
Lahve neobsahují BPA*
Ortodontické šidítko
Snadné držení a uchopení v jakémkoli směru
Ergonomický tvar pro maximální pohodlí
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Přednosti
Přirozené přisátí

Ergonomický tvar

Zaoblená hlavice kartáče

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí
podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu
dítěti přechody mezi kojením a krmením
z lahve.

Jedinečný tvar lahve umožňuje snadné držení
a uchopení v jakémkoli směru a zajišťuje tak
maximální pohodlí, dokonce i pro malé ručičky
dítěte.

Zvlášť tvarovaná hlava kartáče a lisovaná
špička dosáhne do rohů všech typů lahví,
dudlíků a vybavení pro krmení a důkladně je
vyčistí.

Jedinečný tvar okvětních lístků

Ortodontické šidítko

Snadné použití a čištění

Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost
a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše
dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude
spokojenější.

Ortodontický a stlačitelný sosák průhledného
šidítka respektuje přirozený vývoj dásní, zubů a
zubního patra dítěte. Všechna naše šidítka jsou
vyrobena ze silikonu bez chuti a zápachu.

Široké hrdlo lahve zajišťuje snadné plnění
i umývání. Láhev má jen několik částí, proto se
snadno a rychle sestavuje.

Pokročilý antikolikový systém s ventilem

Kompatibilita s celou řadou

Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko
koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do
lahve a nikoli do bříška dítěte.

Nová lahev Philips Avent Natural je
kompatibilní s výrobky řady Philips Avent
s výjimkou lahví Classic a držadel hrnečků.
Lahve Philips Avent Natural doporučujeme
používat pouze s dudlíky Philips Avent Natural.

Lahve neobsahují BPA*

Nové lahve Philips Avent Natural jsou
vyrobeny z materiálu neobsahujícího BPA*
(z polypropylenu).
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Speciﬁkace
Stupně vývoje
Fáze: 0–6 měsíců

Design
Tvar lahve: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Lahev
Material: Bez BPA*

Co je součástí
Bottle and nipple brush: 1 pcs
Průhledné šidítko: 1 pcs

Materiál
Lahev: Bez BPA*, Polypropylen
Dudlík: Bez BPA*, Silikon

Funkce
Lze sterilizovat: Ano

Co je součástí
Dětská láhev: 4 pcs

Snadné použití
Bottle use: Snadné uchopení, Snadné
sestavení, Snadné čištění
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Funkce
Latch on: Snadná kombinace kojení a krmení
z lahve, Přirozené přisátí
Nipple: Zvláště měkký a pružný dudlík,
Jedinečný tvar okvětních lístků
Funkce
Antikolikový ventil: Zdokonalený antikolikový
systém

