
 

Biberon 260 ml

Natural Response

 

1 biberon

9 oz/260 ml

Tetină cu debit 3

Peste 1 lună

 

SCY903/01

Susţine ritmul individual de alimentaţie al

bebeluşului

O tetină care funcţionează ca un sân

Biberoanele Natural Response eliberează lapte doar atunci când bebeluşul suge

activ. Bebeluşii pot bea, înghiţi şi respira în ritmul lor natural, ca la sân. Facilitează

combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul.

Combinarea uşoară a hrănirii la sân cu biberonul

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Tetina eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Alte beneficii

Alege debitul potrivit al tetinei pentru bebeluşul tău

Designul de tetină fără scurgeri previne scurgerile şi pierderile de lapte

Compatibil cu toată gama Philips Avent

Uşor de ţinut chiar şi pentru mâini mici

Simplu de utilizat, uşor de curăţat şi asamblare rapidă

Tetinele şi biberoanele Natural Response nu conţin BPA*

Ai răbdare cât bebeluşul se adaptează

Nu permite pătrunderea aerului în burtica bebeluşului

Conceput pentru a reduce colicii şi disconfortul



Biberon 260 ml SCY903/01

Repere

Tetina Natural Response

Tetina Natural Response urmează ritmul

natural de hrănire al bebeluşului, facilitând

combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu

biberonul. Tetina are un orificiu unic care

eliberează lapte numai atunci când bebeluşul

suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se

opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din

supt pentru a înghiţi şi respira.

Începere naturală a alăptării

Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să

imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând

bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească

confortabil.

Supapă anti-colici

Supapa anti-colici este concepută pentru a nu

permite pătrunderea aerului în burtica

bebeluşului în timpul hrănirii, pentru a ajuta la

reducerea colicilor şi a disconfortului.

Tetină fără scurgeri

Orificiul tetinei este conceput să elibereze lapte

numai atunci când bebeluşul se hrăneşte. Aşa

că poţi evita cu încredere pierderea de lapte,

fie acasă, fie în deplasare.

Simplu de utilizat şi curăţat

Gâtul larg al biberonului facilitează umplerea şi

curăţarea. Numai câteva piese pentru o

asamblare rapidă şi simplă.

Uşor de ţinut

Biberonul ergonomic este uşor de prins în orice

unghi, pentru a oferi confort maxim în timpul

hrănirii. Uşor de ţinut de mâini mari şi mâini

mici.

Compatibil cu toată gama

Combină şi potriveşte piese ale pompelor de

sân, biberoanelor şi cănilor noastre şi creează

un produs potrivit pentru tine, oricând ai

nevoie.

Fără BPA*

Biberoanele şi tetinele Philips Avent Natural

sunt fabricate din materiale fără BPA*.

Găseşte debitul potrivit al tetinei

Fiecare bebeluş se hrăneşte diferit şi se

dezvoltă în propriul ritm. Am conceput o gamă

de debite, astfel încât să îl poţi găsi pe cel

perfect pentru bebeluşul tău şi să personalizezi

biberonul. Toate tetinele Natural Response

sunt fabricate din silicon moale.
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Specificaţii

Material

Tetină: Silicon, Fără BPA*

Include

Biberon de 9 oz/260 ml: 1 buc.

Tetină cu debit 3: 1 bucată

Funcţii

Caracteristicile tetinei: Începere naturală a

alăptării, Design fără picurare, Moale şi flexibil,

Supapă anti-colici

 

* 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
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