
 

 

„Philips AVENT“
Itin patvarus natūralus 
maitinimo buteliukas

4 unc. x2
Naujagimiams skirtas čiulptukas

SCF660/27
Ramesnis kūdikis, ypač naktį*
Mažiau dieglių**
Neramumas ir irzlumas, dar vadinamas neramiu elgesiu, yra dažniausia priežastis, dėl ko 

kūdikiai verkia. Klinikinių tyrimų duomenimis, buteliukas AVENT sumažina dieglius ir 
neramų elgesį. Neramus elgesys sumažėja ypač naktį*

Sumažinamas neramus elgesys ir diskomfortas
• Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad kūdikiai tampa daug ramesni**

Vienos dalies dieglius mažinanti vožtuvų sistema
• Oras patenka į buteliuką, o ne jūsų kūdikio pilvuką

Didelio atsparumo
• Medaus spalvos PES medžiaga be BPA didesniam patvarumui

Lengva valyti
• Tik trys lengvai valomi komponentai

Kad būtų patenkinti didėjantys jūsų kūdikio poreikiai
• Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų tekėjimo greičių



 Daug ramesnis kūdikis

Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės ir 
psichinės sveikatos elementai. Atliktas klinikinis 
atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo siekiama 
nustatyti, ar kūdikių maitinimo buteliukai turi įtakos 
„kūdikio elgesiui“. Nustatyta, kad „Philips AVENT“ 
buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną sumažina 
maždaug 28 minutėmis, palyginti su kitu lygintu 
buteliuku (46 min. prieš 74 min., p=0,05). Tai ypač 
pasitvirtino naktį.

Unikalus dieglius mažinantis vožtuvas

Kūdikiui žįstant unikalus „sijonėlis“ ant AVENT 
čiulptuko lankstosi taip, kad oras patektų į buteliuką, 
o ne į vaiko pilvuką. Kūdikis reguliuoja pieno srovę 
kaip ir natūraliai maitinant krūtimi.

Atitiks augančius jūsų kūdikio poreikius

Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų tekėjimo 
greičių.

0 % BPA (be bisfenolio A)

Šis buteliukas pagamintas iš PES – medžiagos be BPA

Lengva valyti
Maitinimo buteliuką sudaro tik trys lengvai valomi 
komponentai ir odinis gaubtelis, skirtas higieniškam 
laikymui ir transportavimui. Atliekant klinikinį 
atsitiktinių imčių tyrimą, 12 mėnesių laikotarpiu 
„Philips AVENT“ buteliuko konstrukcija buvo 
lyginama su kitu pirmaujančiu prekės ženklu. 
Didesnis motinų pasitenkinimas dėl lengvo valymo 
(p=0.0.04) ir paprasto surinkimo (p=0.02) buvo 
nustatytas naudojant „Philips AVENT“ buteliuką.

Medaus spalvos PES medžiaga
Šis savo sudėtyje neturintis BPA buteliukas (0 % 
bisfenolio A) pagamintas iš medaus spalvos PES 
medžiagos didesniam patvarumui
SCF660/27

Specifikacijos
Kilmės šalis
• Anglija

Medžiaga
• Be BPA*

Kas pridedama
• Natūralus maitinimo buteliukas: 2 vnt.

Buteliukas
• Talpa: 125 ml
• Medžiaga: Be bisfenolio A (BPA), Didelio 

atsparumo

Konstrukcija
• Buteliuko dizainas: Lengvai surenkamas, Lengva 

valyti, Patogus laikyti, Platus kakliukas

Savybės
• Dieglius mažinantis vožtuvas: Vienos dalies 

vožtuvas

Vystymosi etapai
• Etapai: 0-6 mėn., nuo 0 iki 6 mėn.
•

* * Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad dviejų savaičių kūdikiai buvo 
ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kitais buteliukais (tyrimą atliko 
Londono vaikų sveikatos institutas, 2008).

* ** Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami 
„AVENT“ buteliuku, buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kito 
populiaraus gamintojo buteliuku, ypač naktį.
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