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Izceltie produkti
Atbilst mazuļa pieaugošajām prasībām

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas
ātrumi.
0% BPA

Klīniski pierādīts

Ievērojami samazina raudāšanu

Unikālo pretkoliku sistēmu veido Philips Avent
knupītis un adaptera gredzens, kas nodrošina
gaisa plūsmu pudelītē, nevis mazuļa vēderā,
lai veicinātu gremošanu.*

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.**

Ortodontisks māneklītis

Unikāla pretkoliku sistēma

Šis produkts satur 0% BPA
Pudelīšu un knupīšu birste

Izliektā sukas galviņa un liektā roktura smaile ir
piemērota visu veidu pudelīšu, knupīšu un
barošanas aprīkojuma rūpīgai tīrīšanai.

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.
Vienkārša noﬁksēšana
Knupīša unikālais vārsts pielāgojas atbilstoši
mazuļa ēšanas ritmam. Piens plūdīs tikai
mazuļa izvēlētajā ātrumā, novēršot pārēšanos
un atvemšanas risku, atraugas un gāzes.

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

Kas ir iekļauts
Caurspīdīgs māneklītis: 1 pcs

Izskats
Pudelītes dizains: Plats kakliņš, Ergonomiska
forma

Iekļautie elementi
Bottle and nipple brush: 1 pcs
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Lietošanas ērtums
Pudelītes lietošana: Vienkārša tīrīšana, Viegli
satverama
Funkcijas
Nipple: Pielāgojas barošanas ritmam
Funkcijas
Pretkoliku vārsts: Divu elementu pretkoliku
sistēma
Piesūkšanās: Vienkārša noﬁksēšana, Veicina
krūšgalu pieņemšanu

* * Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka divas
nedēļas veci bērni nebija tik nemierīgi kā bērni, kas
baroti ar cita ražotāja pudelīti. (Pētījumu veica Bērnu
veselības institūts Londonā 2008. gadā.)
* ** Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka 2 nedēļas
veci bērni, kas baroti ar Avent pudelīti, īpaši naktī nebija
tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita vadoša ražotāja
pudelīti.

