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SCF030/17

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Dabisks satvēriens

Mūsu Natural zīdaiņu pudelīte ar īpaši mīksto knupīti ļoti līdzinās krūtij. Platais krūts

formas knupītis ar elastīgu spirāles dizainu un ērtajām ziedlapiņām veicina dabisku

sakodienu un ļauj viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti.

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Īpaši mīksts knupītis, kas veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts

Novirza gaisu prom no mazuļa vēderiņa

Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai samazinātu kolikas un diskomfortu

Barošana

Vienkārši nomainiet blīvējošo disku ar Avent knupīti

Citas priekšrocības

Šī pudelīte nesatur BPA*

Vienkārša izmantošana un tīrīšana, ātra un viegla salikšana

Ergonomiska forma maksimālam komfortam

Ir pieejami knupīši ar dažādu plūsmas ātrumu

Saderīga ar Philips Avent Natural produktu klāstu

Ērta un patīkama jūsu mazuļa barošana



Natural zīdaiņu pudelīte SCF030/17

Izceltie produkti

Barošana

Nomainiet blīvējošo disku ar Avent knupīti, lai

sāktu barošanu – piens nav jāpārlej. (Knupītis

nav ietverts.)

Dabisks satvēriens

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku

satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim

vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu

no pudelītes.

Īpaši mīksts knupītis

Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir

veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.

Elastīgas spirāles dizains

Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām

ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas

ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot

knupīti.

Pretkoliku vārsts

Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu

gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā un

samazinātu kolikas un diskomfortu.

Pareizā knupīša izvēle

Philips Avent Natural preču klāstā iekļauti

dažāda mīkstuma knupīši ar dažādu plūsmas

ātrumu, kuri piemēroti katram jūsu mazuļa

attīstības posmam.

Ergonomiska forma

Pateicoties unikālajai formai, pudelīti ir viegli

satvert un turēt jebkurā virzienā maksimālam

komfortam, pat ar mazuļa nelielajās rociņās.

Vienkārša izmantošana un tīrīšana

Platais pudelītes kakliņš padara vieglāku

uzpildi un tīrīšanu. Tikai dažas detaļas ātrai un

vieglai salikšanai.

Saderība produktu klāsta ietvaros

Mainiet un pieskaņojiet mūsu piena sūkņa,

pudelītes un krūzītes detaļas, izveidojiet

izstrādājumu, kas atbilst jūsu vajadzībām un

lietojiet, kad nepieciešams.

Šī pudelīte nesatur BPA*

Philips Avent Natural pudelīte ir izgatavota no

materiāla, kas nesatur BPA* (polipropilēns).
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Specifikācijas

Dizains

Pudelītes dizains: Ergonomiska forma, Plats

kakliņš

Materiāls

Pudelīte: Polipropilēns, Nesatur BPA*

Knupis: Nesatur BPA*, Silikona

Kas ir iekļauts

Zīdaiņu pudelīte: 1 gab.

Vienkārša lietošana

Pudelītes lietošana: Viegli satverama, Viegli

saliekama, Vienkārša tīrīšana

Funkcijas

Pretkoliku vārsts

Piesūkšanās: Dabisks satvēriens, Viegli

apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar

pudelīti

Knupis: Unikālas, ērtas ziedlapiņas, īpaši mīksts

un elastīgs knupītis

Attīstības posmi

Posms: 0-12 mēneši

* 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

* Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no

koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada

diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku

simptomi ir raudāšana, nemiers.
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