
Подаръчен комплект

AVENT Royal

 

Classic

 
SCD683

Добро хранене, добър сън
ЛИМИТИРАНА СЕРИЯ

Кралската колекция SCD683/31 от Philips AVENT, включваща една бутилка за хранене Classic

9 унции и две бели класически залъгалки за 6-18 месеца.

Предимства и функции:

Продукт с 0% BPA

В отговор на растящите нужди на вашето бебе

Има пет различни скорости на потока

Намалява раздразнителността и коликите

Клинично доказано, значително намалява раздразнителността

Въздухът отива в бутилката, а не в стомахчето на бебето

Клинично доказана система против колики

По-комфортно хранене с ритъм, определен от бебето

Лесно засмукване, благодарение на уникалната клапа на биберона



Подаръчен комплект AVENT Royal SCD683/31

Акценти Спецификации

0% BPA

Този продукт съдържа 0% BPA

Уникална система против колики

Докато бебето се храни, уникалната клапа на

биберона се огъва, като пропуска въздуха в бутилката,

а не в стомахчето му.***

Лесно засмукване

Уникалната клапа на биберона се огъва в ритъма, с

който се храни бебето. Млякото ще тече само с

избраната от бебето скорост за минимално

преяждане и изплюване, оригване и газове

Значително намалява раздразнителността

Сънят и храненето са изключително важни, за да

бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено

беше клинично изследване на случаен принцип, за да

се установи дали конструкцията на бутилките за

бебета се отразява върху поведението им.

Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips

AVENT Classic значително намалява

раздразнителността – с около 28 минути на ден в

сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74

минути, p=0,05). Това се забелязва особено през

нощта.**

Отговаря на растящите нужди на вашето бебе

Има пет различни скорости на потока.

Страна на произход

Англия

Материал

Не съдържа бисфенол-A*

Какво е включено

Силиконова залъгалка: 2 бр.

Бутилка

Материал: Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Дизайн

Дизайн на бутилката: Широко гърло, Ергономична

форма

Лесна употреба

Използване на бутилката: Лесно почистване, Лесно

захващане

Стадии на развитие

Стадии: 6 месеца и повече

Функции

Клапа против колики: Двукомпонентна система

против колики

Засмукване: Лесно засмукване, Улеснява приемането

на биберона

Биберон: Огъва се в ритъма на хранене

Характеристики

Могат да се стерилизират
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