Classic zīdaiņu
pudelīte
1 pudelīte
330 ml
Maināmas plūsmas knupītis
3 m+
SCF686/17

Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
Uzticami rezultāti jau 30 gadus
Mūsu Classic pudelīte nodrošina uzticamus rezultātus māmiņām jau 30 gadus, un tā joprojām ir daudzu māmiņu
iecienītā izvēle. Radīta ērtai un vienkāršai mazuļa barošanai, un klīniski pierādīts, ka tā samazina kolikas un
diskomfortu.*
Novirza gaisu prom no mazuļa vēderiņa
Klīniski pierādīta pretkoliku sistēma
Citas priekšrocības
Nesatur BPA*
Vienkārša izmantošana un tīrīšana, ātra un viegla salikšana
Pieejami knupīši ar atšķirīgiem plūsmas ātrumiem
Saderīga ar Philips Avent produktu klāstu
Vienmēr izmantojiet adaptera gredzenu
Ērti turēt un satvert jebkurā virzienā
Ergonomiska forma maksimālam komfortam
Ērtāka barošana mazuļa izvēlētajā ritmā
Vienkārša noﬁksēšana, pateicoties knupīša unikālajam vārstam
Samazina niķošanos un diskomfortu
Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Classic zīdaiņu pudelīte

SCF686/17

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

Unikāla pretkoliku sistēma

Vienkārša izmantošana un tīrīšana

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

Platais pudelītes kakliņš padara vieglāku
uzpildi un tīrīšanu. Tikai dažas detaļas ātrai un
vieglai salikšanai.

Saderība produktu klāsta ietvaros
Philips Avent Classic pudelīte ir saderīga ar
Philips Avent produktu klāstu, neietverot
Natural pudelītes. Ieteicams izmantot Classic
pudelītes tikai ar Classic knupīšiem.

Atbilst mazuļa pieaugošajām prasībām

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.**

Nesatur BPA*

Philips Avent Classic pudelīte nodrošina
dažādus plūsmas ātrumus, lai pielāgotos
mazuļa augošajām prasībām. Ņemiet vērā, ka
vecuma norādījumi ir aptuveni, jo mazuļi
attīstās atšķirīgā ātrumā. Visi knupīši ir
pieejami dvīņu iepakojumā.
Adaptera gredzens

Ergonomiska forma
Philips Avent Classic+ barošanas pudelīte ir
izgatavota no materiāla, kas nesatur BPA*
(polipropilēnu).

Unikālajās formas dēļ barošanas pudelīti ir
viegli satvert un īpaši ērti turēt jebkurā virzienā
pat ar mazuļa nelielajām rociņām.

Neaizmirstiet vienmēr izmantot Philips Avent
Classic pudelīti kopā ar adaptera gredzenu
(ietverts katras Philips Avent Classic pudelītes
komplektā).
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Speciﬁkācijas
Pudelīte
Material: Nesatur BPA*

Iekļautie elementi
Zīdaiņu pudelīte: 1 pcs

Attīstības posmi
Posms: 0-12 mēneši

Savietojamība
Saderīgs ar: Krūts pumpis, VIA krūzītes un
Classic knupji

Materiāls
Pudelīte: Nesatur BPA*, Polipropilēns
Knupītis: Nesatur BPA*, Mīksts silikons

Lietošanas ērtums
Pudelītes lietošana: Vienkārša tīrīšana, Viegli
satverama

Izskats
Pudelītes dizains: Ergonomiska forma, Plats
kakliņš

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Speciﬁkācijas var tikt mainītas bez
paziņojuma. Preču zīmes ir
Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu
īpašnieku īpašums.

Izlaides datums
2021‑09‑30
Versija: 13.0.1
EAN: 08 71010 35288 38

www.philips.com

Vienkārša lietošana
Ease of use: Paredz. izm. trauku mazg. mašīnā
un mikrov. krāsnī, 5 daļas
Funkcijas
Nipple: Divu elementu pretkoliku sistēma,
Pielāgojas barošanas ritmam
Funkcijas
Piesūkšanās: Vienkārša noﬁksēšana, Veicina
krūšgalu pieņemšanu

* 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
* 2 nedēļas veciem mazuļiem, kas baroti ar Philips Avent
pudelīti, bija mazāk koliku nekā mazuļiem, kas baroti ar
tradicionālo pudelīti. 2 nedēļas veciem mazuļi, kas
baroti ar Philips Avent pudelīti, niķojās mazāk nekā
mazuļi, kas baroti ar tradicionālo pudelīti.

