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It's a girl!
Ideāla dāvana māmiņām un viņu jaundzimušajiem mazuļiem
"It's a girl" ir lieliska dāvana jaunām māmiņām un viņu jaundzimušajiem. Dāvanu komplektā ietilpst Philips Avent
Classic barošanas pudelīte un Freeﬂow knupītis, lai mazulim nodrošinātu vislabāko jaunas dzīves iesākumu.
Citas priekšrocības
Classic pudelīte un brīvas plūsmas knupītis nesatur BPA*
Ideāla dāvana jaunajām māmiņām un viņu jaundzimušajiem mazuļiem
Freeﬂow knupītis papildu komfortam uz mazuļa ādas
Ortodontisks, simetriski salokāms knupītis
Viegli lietojami silikona knupīši
Samaziniet niķošanos un kolikas ar Classic pudelīti
Vienkārša noﬁksēšana, pateicoties knupīša unikālajam vārstam
Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos
Ergonomiska forma maksimālam komfortam
Klīniski pierādīta pretkoliku sistēma
Vienmēr izmantojiet adaptera gredzenu
Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi
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Izceltie produkti
Vienkārša noﬁksēšana
Knupīša unikālais vārsts pielāgojas atbilstoši
mazuļa ēšanas ritmam. Piens plūdīs tikai
mazuļa izvēlētajā ātrumā, novēršot pārēšanos
un atvemšanas risku, atraugas un gāzes.

Unikāla pretkoliku sistēma

Viegli lietojami silikona knupīši

Mazuļa ēšanas laikā unikālais knupīša vārsts
saspiežas, lai ļautu gaisam ieplūst pudelītē,
nevis jūsu mazuļa vēderā.*

Philips Avent silikona knupīšiem nav garšas un
smaržas, tāpēc jūsu mazulim to būs viegli
pieņemt. Silikons ir vienmērīgs, caurspīdīgs,
ērti tīrāms un nav lipīgs. Knupīši ir stingri un
izturīgi, un tiem laika gaitā nemainās forma un
krāsa.

Ievērojami samazina raudāšanu

Adaptera gredzens
Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas
nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību.
Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai
uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte
ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka
Philips Avent Classic mazuļu pudelīte
ievērojami samazina niķošanās laiku par 28
minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu
pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī
pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama
naktī.**

Pudelīte un knupītis nesatur BPA*
Philips Avent Classic pudelīte un brīvas
plūsmas knupītis nesatur BPA*
Atbilst mazuļa pieaugošajām prasībām

Neaizmirstiet vienmēr izmantot Philips Avent
Classic pudelīti kopā ar adaptera gredzenu
(ietverts katras Philips Avent Classic pudelītes
komplektā).

Ergonomiska forma
Ideāla dāvana māmiņai un mazulim
Šis dāvanu komplekts ir ideāla dāvana
jaunajām māmiņām un viņu jaundzimušajiem.
Ortodontiskais knupītis

Unikālajās formas dēļ barošanas pudelīti ir
viegli satvert un īpaši ērti turēt jebkurā virzienā
pat ar mazuļa nelielajām rociņām.

Philips Avent plakanie, simetriskie knupīši ir
izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju,
zobu un smaganu dabisku attīstību, pat ja
knupis mutē tiek apvelts otrādi.

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas
ātrumi.
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Speciﬁkācijas
Iekļautie elementi
Uzliekams higiēnisks vāciņš: 1 pcs
Pudelīte
Material: Nesatur BPA*
Attīstības posmi
Posms: 0-6 mēneši
Materiāls
Pudelīte: Polipropilēns, Nesatur BPA*
Knupītis: Silikona, Nesatur BPA*

Izskats
Pudelītes dizains: Plats kakliņš, Ergonomiska
forma

Lietošanas ērtums
Pudelītes lietošana: Vienkārša tīrīšana, Viegli
satverama

Kas ir iekļauts
Silikona knupis: 1 pcs
Zīdaiņu pudelīte: 1 pcs

Funkcijas
Mazāk raudāšanas: It īpaši naktī

Funkcijas
Var sterilizēt
Nesatur BPA
Palīdz nomierināt mazuli
Higiēnisks vāciņš
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Funkcijas
Pretkoliku vārsts: Divu elementu pretkoliku
sistēma
Piesūkšanās: Vienkārša noﬁksēšana, Veicina
krūšgalu pieņemšanu

* 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

