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Jaundzimušā
sākuma komplekts

SCD270/00

Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*
Mazāk koliku**

Philips Avent sākuma komplektā SCD270/00 ietvertas 2 x 125 ml un 2 x 260 ml barošanas pudelītes, kas nesatur

BPA

0% BPA (nesatur bisfenolu A)
Šī pudelīte ir izgatavota no poliētersulfona – nesatur BPA

Philips Avent priekšrocības
Pilnībā savstarpēji maināmi visā Philips Avent produktu klāstā

Samazina niķošanos un diskomfortu
Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Lai atbilstu mazuļa pieaugošajām prasībām
Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi

Viena elementa pretkoliku sistēma
Ļauj gaisam ieplūst pudelītē, nevis mazuļa vēderā



Jaundzimušā sākuma komplekts SCD270/00

Izceltie produkti Specifikācijas
0% BPA (nesatur bisfenolu A)
Šī pudelīte ir izgatavota no poliētersulfona –

nesatur BPA

Apvienojiet barošanu ar krūti un no pudelītes

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku

satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk

apvienot barošanu ar krūti un pudelīti.

Ievērojami samazina raudāšanu

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.**

Pilnībā savstarpēji maināmi
Visus Philips Avent knupīšus, snīpjus un

pudelītes var izmantot ar uzglabāšanas

krūzītēm, krūts piena uzglabāšanas tvertnēm,

krūzītēm Magic Cup un krūts pumpjiem

Atbilst mazuļa pieaugošajām prasībām
Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas

ātrumi.

Unikāls pretkoliku vārsts
Kad barojat mazuli, Avent knupīša unikālā

malu sistēma tiek saspiesta, ielaižot gaisu

pudelītē, nevis mazuļa vēderā. Tāpat kā zīžot

no krūts, jūsu mazulis kontrolē piena plūsmu.

Attīstības posmi
Posms: 0-6 mēneši

Kas ir iekļauts
Īpaši mīksts jaundzimušo knupītis: 2 (tikai

Apvienotajā Karalistē) pcs

Dizains
Pudelītes dizains: Plats kakliņš

Kas ir iekļauts
Pudelīšu un knupīšu birste: 1 pcs

Iekļautie elementi
Klasiskā pudelīte (4 unces): 2 pcs

Jaundzimušā knupis: 1 pcs

Klasiskā pudelīte (9 unces): 2 pcs

 

* * 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.
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