
Биберон Natural

 

2 броя

Гъсти храни

6 м +

 
SCF046/27

Лесно съчетаване с кърменето
Естествено засмукване

Нашият мек биберон с ръбеста повърхност против падане е предназначен за растящи бебета. Комфортните листенца и

естествената му форма позволяват естествено засмукване и улесняват комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Мек и гладък силикон за променящите се нужди на вашето бебе

Въздухът не влиза в коремчето на вашето бебе

Клапа против колики, предназначен за намаляване на коликите и дискомфорта

Други предимства

Биберони с различни налични скорости на потока

Комфортно и утоляващо глада хранене за вашето бебе

Биберон с гъвкав дизайн против падане с ръбеста повърхност
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Естествено засмукване

Широкият биберон с формата на гърда помага за

естествено засмукване, подобно на това при

кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате

кърмене и хранене от бутилка.

Мек и гладък силикон

Устойчив на хапане и гладък биберон, предназначен

за променящите се нужди на растящото бебе.

Гъвкав дизайн против падане

Листенцата и оребряването вътре в биберона

позволяват гъвкавост без падане за хранене без

прекъсване.

Клапа против колики

Клапа против колики, предназначена да държи

въздуха далече от коремчето на бебето, за да

помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.

Избиране на правилния биберон

Гамата Philips Avent Natural предлага различна мекота

на бибероните и увеличава скоростта на потока за

всеки етап от развитието на вашето бебе.

 

Етапи на развитие

Етап: 6 м +

Материал

Биберон: Силикон, Не съдържа бисфенол-A*

Какво включва

Мек биберон за гъсти храни: 2 pcs

Функции

Latch on: Естествено засмукване, Лесно съчетаване

на кърмене и хранене от бутилка

Биберон: Уникални, комфортни листенца, мек и

гъвкав биберон

Функции

Клапа против колики

 

* 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
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