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Dabisks veids, kā uzsākt barošanu no pudelītes
Pudelītes, knupīša un knupja komplekts
Parocīga kolekcija, kurā ietvertas 4 Natural pudelītes (2 x 4 oz un 2 x 9 oz), pudelīšu un knupīšu suka, kā arī balts,
caurspīdīgs knupis 0–6 mēnešu veciem zīdaiņiem. Jaunā pudelīte padara barošanu no pudelītes dabiskāku,
ļaujot vieglāk apvienot barošanu no krūts un pudelītes.
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
Saderīga ar Philips Avent Natural produktu klāstu
Pudelīšu birstīte ar izliektu sukas galviņu vieglai tīrīšanai
Vienkārša izmantošana un tīrīšana, ātra un viegla salikšana
Šīs pudelītes nesatur BPA*
Ortodontisks māneklītis
Ērti turēt un satvert jebkurā virzienā
Ergonomiska forma maksimālam komfortam
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Izceltie produkti
Dabisks satvēriens

Ergonomiska forma

Izliektā sukas galviņa

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

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

Īpaši izliektā sukas galviņa un lietā roktura
smaile ir piemērots visu plata atvēruma
pudelīšu, knupīšu un barošanas produktu stūru
pamatīgai tīrīšanai.

Ortodontisks māneklītis
Unikālas komforta ziedlapas diz.

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

Vienkārša izmantošana un tīrīšana

Ortodontiskais, caurspīdīgais māneklītis ar
lokāmo uzgali ir pielāgots mazuļa aukslēju,
zobu un smaganu attīstībai. Visi mūsu knupji ir
izgatavoti no silikona, un tiem nav ne garšas,
ne smaržas.

Mūsdienīgs pretkoliku vārsts

Platais pudelītes kakliņš padara vieglāku
uzpildi un tīrīšanu. Tikai dažas detaļas ātrai un
vieglai salikšanai.
Šīs pudelītes nesatur BPA*

Saderība produktu klāsta ietvaros

Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas
un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē,
nevis mazuļa vēderā.

Jaunā Philips Avent Natural pudelīte ir
saderīga ar Philips Avent klāstu, izņemot
Classic pudelītes un krūzīšu rokturus. Iesakām
lietot Natural pudelītes tikai ar Natural
barošanas knupīšiem.

Materiāls (polipropilēns), no kura ražotas
Philips Avent Natural pudelītes, nesatur BPA*.
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Speciﬁkācijas
Pudelīte
Material: Nesatur BPA*

Kas ir iekļauts
Zīdaiņu pudelīte: 4 pcs

Attīstības posmi
Posms: 0-6 mēneši

Funkcijas
Var sterilizēt

Materiāls
Pudelīte: Nesatur BPA*, Polipropilēns
Knupītis: Nesatur BPA*, Silikona

Kas ir iekļauts
Caurspīdīgs māneklītis: 1 pcs

Izskats
Pudelītes dizains: Ergonomiska forma, Plats
kakliņš

Iekļautie elementi
Bottle and nipple brush: 1 pcs
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Lietošanas ērtums
Pudelītes lietošana: Viegli satverama, Viegli
saliekama, Vienkārša tīrīšana
Funkcijas
Nipple: Īpaši mīksts un elastīgs knupītis,
Unikālas komforta ziedlapas diz.
Funkcijas
Pretkoliku vārsts: Uzlabota pretkoliku sistēma
Piesūkšanās: Viegli apvienot barošanu ar krūti
un barošanu ar pudelīti, Dabisks satvēriens

