
Бутилка за бебе Classic+

 
1 бутилка

4 унции/125 мл

Биберон за новородени

 
SCF560/00

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Лесно почистване за идеална хигиена

Нашата надеждна класическа гама е усъвършенствана, така че да ви осигури още по-приятно хранене. Клинично доказаната

система против колики вече е внедрена в биберона, което прави бутилката още по-лесна за почистване и сглобяване.

Други предимства

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Съвместимост с гамата Philips Avent

Налични различни скорости на потока на биберона

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Система против колики с доказано действие*

Раздразнителността намалява, особено през нощта

Лесна за ползване, почистване и сглобяване

Ергономична форма за лесно хващане

Малък брой части за бързо и лесно сглобяване

Широко гърло и малък брой части за лесно почистване

Без протичане за приятно хранене



Бутилка за бебе Classic+ SCF560/00

Акценти

По-малко колики

За разлика от други бутилки клинично доказаната

система против колики вече е вградена в биберона,

което улеснява правилното сглобяване на бутилката.

Докато бебето ви се храни, уникалният клапан се

отваря, за да пусне въздух в бутилката, а не в

коремчето му.

По-малко раздразнителност*

Сънят и храненето са изключително важни, за да

бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено

беше клинично изследване на случаен принцип, за да

се установи дали конструкцията на бутилките за

бебета се отразява върху поведението им.

Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips

Avent Classic значително намалява

раздразнителността – с около 28 минути на ден в

сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74

минути, p=0,05). Това се забелязва особено през

нощта.*

Без протичане

Новата бутилка Classic+ е проектирана да

предотвратява протичането при хранене за наистина

приятно усещане.

Лесно почистване

При само 4 части, широко гърло на бутилката и

закръглени ъгли бутилката ни е лесна за бързо и

обстойно почистване. Бъдете спокойни, че бутилката

ви е наистина чиста за нула време.

Лесно сглобяване за секунди

Новата бутилка Classic+ има само 4 части за бързо и

лесно сглобяване.

Лесна за хващане

Уникалната форма на тази бутилка за хранене я прави

лесна за хващане и държане във всяка посока, дори

от миниатюрните ръчички на бебето, за максимален

комфорт.

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Съгласно директивата на ЕС (2011/8/ЕС) бутилката за

хранене Philips Avent Classic+ е изработена от

материал без бисфенол-А (полипропилен).

Съвместимост с цялата гама

Бутилката Philips Avent Classic+ е съвместима с по-

голямата част от гамата Philips Avent. Препоръчваме

използването на бутилката Classic+ само с биберони

Classic+.

Отговаря на растящите нужди на вашето бебе

Гамата Philips Avent Classic+ предлага различни

скорости на потока на биберона, които да вървят в

крак с растежа на бебето ви. Имайте предвид, че

индикациите за възраст са приблизителни, тъй като

бебетата се развиват с различни темпове. Всички

биберони се предлагат в двойни опаковки: за

новородени, бавен, среден, бърз и променлив поток.



Бутилка за бебе Classic+ SCF560/00

Спецификации

Бутилка

Вместимост: 4 унции/125 мл

Етап: 0-12 месеца

Material: Не съдържа бисфенол-A*

Дизайн

Дизайн на бутилката: Ергономична форма, Широко

гърло

Бутилка: Не съдържа бисфенол-A*, Полипропилен

Биберон: Не съдържа бисфенол-A*, Силикон

Какво включва

Бутилка за бебе: 1 pcs

Лесна употреба

Ease of use: Подходящи за съдомиялна машина и

микровълнова фурна, Лесно сглобяване, Лесно

почистване, Лесна за хващане

Функции

Ease of use: Лесна за почистване и сглобяване, без

протичане

Клинично доказано: клинично доказана против

колики

Nipple: Огъва се в ритъма на хранене, Лесно

засмукване, Доказана система против колики

* Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips

Avent, показаха по-ниска склонност към колики в сравнение с тези,

хранени с обикновена бутилка. Когато навършиха 2 седмици,

бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска

склонност към раздразнителност в сравнение с тези, хранени с

друга водеща бутилка.
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