Бутилка за хранене
Natural
Tempo- Disposable
System

240 мл/8 унции
SCF649/01

За удобно, здравословно хранене
Работи с естествения за бебето ритъм на хранене.
Наслаждавайте се на повече удобство и сигурност за здравословно хранене за бебето с уреда за хранене Avent Tempo
Natural. Чашките Tempo се свиват, докато бебето се храни, като му позволяват да управлява потока на млякото и в резултат
на това в коремчето на бебето влиза по-малко въздух.
Предимства и функции:
Система за еднократна употреба
Чашките се свиват за по-малко въздух в коремчето на бебето
Бебето управлява потока на млякото
Поддържа кърменето
Предварително формовани и стерилизирани чашки

Бутилка за хранене Natural

SCF649/01

Акценти

Спецификации

Предварително формовани и стерилизирани чашки

Бебето управлява потока на млякото

Бутилка
Material: Високоустойчива
Stage: 0-6 месеца, 0 – 6 месеца
England
Дизайн
Bottle design: Лесно сглобяване, Лесно почистване,
Лесна за хващане, Широко гърло
Свръхмек биберон с бавен поток: 1 pcs

Чашките Tempo са предварително стерилизирани, за
еднократна употреба, проектирани с широка форма,
за улесняване на пълненето и храненето.

Бутилката за хранене Natural спомага за
здравословното, активно хранене, като оставя бебето
да управлява потока на млякото, подобно на кърмене.
Това намалява преяждането и изплюването.

Система за еднократна употреба
Поддържа кърменето

Чашките Tempo са здрави, широки и предварително
формовани, за да направят пълненето и храненето
по-лесни. Вие се радвате на удобството на
стерилизираната чашка за еднократна употреба за
всяко хранене.

Естествено оформеният биберон спомага за
правилното засмукване и улеснява комбинирането на
кърмене и бутилка.

По-малко колики, газове и дискомфорт

Чашките се свиват, докато бебето се храни, за помалко въздух в коремчето му.
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Какво включва
Предварително формована и стерилизирана чашка
(240 мл/8 унции): 6 pcs
Бутилка за хранене Natural Tempo (240 мл/8 унции):
1 pcs

