
Láhev pro přirozené
krmení

Tempo- Disposable
System

 

240 ml

 

SCF649/01

Pro praktické a zdravé krmení
Pracuje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte

Vychutnejte si větší pohodlí a jistotu, že své dítě krmíte zdravě, díky lahvi pro

přirozené krmení AVENT Tempo. Jednorázové vložky do lahví Tempo se během

krmení dítěte smršťují, takže dítě samo řídí průtok mléka - výsledkem je méně

vzduchových bublin v bříšku dítěte.

Výhody a funkce:

Předem zformované a předem sterilizované vložky do lahve

Systém pro jednorázové použití

Vložka se smršťuje a do žaludku dítěte vniká méně vzduchu

Dítě kontroluje proud mléka

Podporuje kojení



Láhev pro přirozené krmení SCF649/01

Přednosti Specifikace

Předem zformované a předem sterilizované

vložky do lahve

Vložky do lahve Tempo jsou předem

sterilizované a mají širší tvar, takže usnadňují

plnění lahve a krmení.

Systém pro jednorázové použití

Vložky do lahví Tempo jsou pevné, mají široký

tvar a jsou předem zformovány tak, aby

usnadňovaly plnění lahve a krmení. Budete mít

radost z praktické, předem sterilizované vložky

do lahve pro každé krmení.

Méně kolik, nadýmání a nepohodlí

Vložky do lahví Tempo se v průběhu krmení

dítěte smršťují, takže se dětského bříška

dostane méně vzduchu.

Dítě kontroluje proud mléka

Láhev pro přirozené krmení Tempo podporuje

zdravé, aktivní krmení, protože dítěti umožňuje

kontrolovat tok mléka podobně jako u kojení.

Díky tomu téměř nedochází k přejídání a

dávení.

Podporuje kojení

Přirozeně tvarovaný dudlík podporuje správné

nasazení a usnadňuje kombinování kojení a

krmení z lahve.

 

Země původu

Anglie: Ano

Co je součástí

Předem zformovaná a předem sterilizovaná

vložka do lahve (240 ml): 6 ks

Mimořádně jemný, pomalý průtok: 1 ks

Láhev pro přirozené krmení Tempo (240 ml):

1 ks
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