Natural knupītis
2 gab.
Jaundz. plūsmas ātrums
0 m+
SCF651/27

Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
Avent knupītis ar ziedlapveida dizainu
Mūsu jaunais knupītis palīdz padarīt barošanu no pudelītes par dabiskāku procesu jums un jūsu mazulim.
Knupītim ir novatoriska ziedlapveida konstrukcija dabiskam satvērienam, kas atgādina barošanu ar krūti, un
mazulim ir vieglāk pielāgoties gan barošanai ar krūti, gan ar pudelīti.
0% BPA (nesatur bisfenolu A)
Knupītis nesatur BPA
Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti
Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim
Ērtāka un patīkamāka mazuļa barošana
Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku
Novirza gaisu prom no mazuļa vēderiņa
Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.
Citas priekšrocības
Dažādi plūsmas ātrumi nodrošina ļoti ērtu barošanu
Saderīgi ar Philips Avent Natural barošanas pudelīti

Natural knupītis

SCF651/27

Izceltie produkti

Speciﬁkācijas

Dabisks satvēriens

Nesatur BPA

Attīstības posmi
Posms: 0-6 mēneši
Materiāls
Knupītis: Silikona, Nesatur BPA*
Kas ir iekļauts
Mīksts jaundzimušo knupītis: 2 pcs

Platais knupītis krūts formā veicina dabisku
satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot
vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar
pudelīti.

Šis knupītis ir izgatavots no silikona materiāla, kas nesatur BPA (Atbilstoši ES
direktīvai 2011/8/ES)
Dažādi plūsmas ātrumi
Philips Avent piedāvā četrus dažādus plūsmas
ātrumus, lai pielāgotos augošā mazuļa
prasībām. Ņemiet vērā, ka vecuma norādījumi
ir aptuveni, jo mazuļu augšanas ātrums
atšķiras. Philips Avent piedāvā jaundzimušo
knupīti ar 1 atveri (0 m+), lēnas plūsmas knupīti
ar 2 atverēm (1 m+), vidējas plūsmas knupīti ar
3 atverēm (3 m+) un straujas plūsmas knupīti ar
4 atverēm (6 m+). Knupīši ir pieejami
iepakojumā pa diviem.

Unikālas komforta ziedlapas diz.

Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša
mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu
mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.

Dizains
Knupīša dizains: Knupītis krūts formā,
Unikālas komforta ziedlapas diz., Īpaši platas
Knupītis
Plūsmas ātrums: Jaundz. plūsmas ātrums
Atveres: 1 atvere
Mēneši: 0 m+
Funkcijas
Piesūkšanās: Viegli apvienot barošanu ar krūti
un barošanu ar pudelīti, Dabisks satvēriens
Nipple: Unikālas komforta ziedlapas diz., Īpaši
mīksts un elastīgs knupītis
Funkcijas
Pretkoliku vārsts: Uzlabota pretkoliku sistēma

Saderīgi ar Natural pudelīti
Natural barošanas knupīšus ieteicams izmantot
tikai kopā ar Natural pudelītēm.

Mūsdienīgs pretkoliku vārsts

Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas
un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē,
nevis mazuļa vēderā.
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* 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

