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Rinkinys „It's a girl!“
Tai puiki dovana mamoms ir jų kūdikiams

Rinkinys „It's a girl“ bus puiki dovana mamai ir jos naujagimiui. Rinkinyje yra „Philips Avent Classic“ maitinimo

buteliukas ir „Freeflow“ čiulptukas geriausiai gyvenimo pradžiai.

Kiti privalumai

Buteliukas „Classic“ ir „Free flow“ čiulptukas pagaminti be BPA*.

Tai puiki dovana jaunoms mamoms ir jų kūdikiams

„Freeflow“ čiulptukas itin švelnus kūdikio odai

Ortodontinis, simetriškas ir suspaudžiamas čiulptukas

Patogūs naudoti silikoniniai čiulptukai

Naudokite „Classic“ buteliuką ir sumažinkite irzlumą ir dieglius.

Lengva žįsti dėl unikalaus vožtuvo ant čiulptuko

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad kūdikiai tampa daug ramesni

Ergonomiška forma – maksimalus komfortas

Kliniškai patvirtinta dieglius mažinanti sistema

Visada naudokite adapterio žiedą

Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų tekėjimo greičių



Kūdikio dovanų rinkinys SCD683/18

Ypatybės Specifikacijos

Lengvas žindimas

Išskirtinis vožtuvas, esantis ant čiulptuko,

lankstosi pagal kūdikio maitinimosi ritmą.

Pienas tekės kūdikio kontroliuojama tėkme ir

tai apsaugo nuo persivalgymo ir atpylimo,

raugėjimo ir dujų.

Daug ramesnis kūdikis

Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės

ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas

klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo

siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo

buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“.

Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis

buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną

sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su

kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min.,

p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.**

Ergonomiška forma

Dėl unikalios formos maitinimo buteliuką

lengva suimti ir laikyti bet kuria kryptimi – tai

itin patogu net mažytėms kūdikio rankytėms.

Unikali dieglius mažinanti sistema

Kūdikiui maitinantis unikalus vožtuvas ant

čiulptuko atsilenkia ir leidžia orui patekti į

buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.*

Adapterio žiedas

Neužmirškite visada naudoti „Philips Avent“

klasikinį buteliuką su adapterio žiedu

(pridedamas su kiekvienu „Philips Avent“

klasikiniu buteliuku).

Puiki dovana mamai ir kūdikiui

Šis dovanų rinkinys yra puiki dovana naujoms

mamoms ir jų kūdikiams.

Ortodontinis čiulptukas

Plokšti, lašo formos ir simetriški „Philips Avent“

čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio

gomuriui, dantims ir dantenoms, net jei jie

burnoje apsiverčia.

Patogūs naudoti silikoniniai čiulptukai

Silikoninis „Philips Avent“ čiulptukas yra

beskonis ir bekvapis, todėl jis labiau priimtinas

jūsų kūdikiui. Silikonas yra švelnus, skaidrus,

lengvai valomas ir jis nepasidaro lipnus.

Čiulptukas yra stiprus, ilgalaikis ir nepraranda

savo formos bei spalvos ilgą laiką.

Buteliukas ir čiulptukas be BPA*

„Philips Avent“ buteliukas „Classic“ ir „Free

flow“ čiulptukas pagaminti be BPA*.

Atitiks augančius jūsų kūdikio poreikius

Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų

tekėjimo greičių.

Buteliukas

Medžiaga: Be BPA*

Vystymosi etapai

Etapas: nuo 0 iki 6 mėn.

Kas pridedama

Silikoninis čiulptukas: 1 vnt.

Kūdikių buteliukas: 1 vnt.

Uždedamas higieninis dangtelis: 1 vnt.

Medžiaga

Buteliukas: Polipropilenas, Be BPA*

čiulptukas: Silikoninis, Be BPA*

Konstrukcija

Buteliuko dizainas: Platus kakliukas,

Ergonomiška forma

Savybės

Gali būti sterilizuojami

Be BPA

Padeda nuraminti kūdikį

Higieninis dangtelis

Lengva naudoti

Buteliuko naudojimas: Lengva valyti, Patogus

laikyti

Funkcijos

Dieglius mažinantis vožtuvas: Dviejų dalių

dieglius mažinanti sistema

Žindymas: Lengvas žindimas, Skatina priimti

žinduką

Ramesnis kūdikis: Ypač naktį

 

* 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
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