Anti colic AirFree™
szelep
1 db cumisüveg
125 ml
Újszülött átfolyású etetőcumi
0 hó.+

A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás
csökkentésére tervezve*
Bent tartja a tejet, kint tartja a levegőt
SCF810/14

Az AirFree™ szelep a tervezésének köszönhetően elősegíti, hogy gyermeke
kevesebb levegőt nyeljen le. Az etetőcumi még vízszintes helyzete esetén is tejjel
teli marad, így lehetővé teszi a függőleges helyzetű etetést. A baba által lenyelt
levegő mennyiségét csökkentve enyhíti az általános etetési problémákat, mint
például a hasfájás, a gázképződés és a folyadék-visszaáramlás.
A lenyelt levegő mennyiségének csökkentésére tervezve
Bent tartja a tejet, kint tartja a levegőt – az egyszerűbb függőleges helyzetű
etetéshez
Az etetőcumi tejjel teli marad, levegő nélkül
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a nyűgösséget*
Hasfájást csökkentő rendszer, amely bizonyítottan csökkenti a hasfájást és a
nyűgösséget*
Egyszerű használat – és tisztítás!
Egyszerűen tisztítható és összeállítható, mivel az AirFree™ szelep csak egyetlen
elemből áll
Egyszerű használat
Kialakításának köszönhetően az etetőcumi biztonságos tapadást biztosít
További előnyök
Cumisüveg AirFree™ szeleppel vagy anélkül
Különböző folyáserősségű etetőcumik kaphatók
Keverhető és illeszthető más Philips Avent termékekkel

Anti colic AirFree™ szelep
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Fénypontok
Bent tartja a tejet, kint tartja a levegőt

közben, hogy zökkenőmentes etetést tegyen
lehetővé. Ez pedig csökkenti a hasfájást, a
gázképződést, a visszaáramlást és a büﬁzést.

Biztonságos tapadás

Könnyen tisztítható és összeállítható

Az etetőcumi tejjel teli marad akkor is, ha az
üveg vízszintes helyzetben van, így a baba
természetesebb, függőleges helyzetben ihat.
Ezzel csökkenthető a visszaáramlás, segíthető
az emésztés, továbbá saját és gyermeke
számára is kényelmesebbé tehető az etetés
ideje.
A lenyelt levegő mennyiségének
csökkentésére tervezve

Az etetőcumi formája biztos tapadást tesz
lehetővé, a bordázott felület pedig nem engedi
összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül,
kényelmesen etetheti babáját.
Az AirFree™ szelep egyszerűen felhelyezhető
bármely Philips Avent Anti-colic és Classic+
cumisüvegre. A tisztítás is gyerekjáték: az üveg
nyaka széles, és az egész csak néhány
elemből áll.

A megfelelő etetőcumi kiválasztása

Egyszerű használat
Gyermeke növekedésével ivási igényei is
változnak. Olyan etetőcumit válasszon, amely
a baba korának megfelelő folyáserősséget
biztosít. A Philips Avent Anti-colic és Classic+
cumisüvegek az AirFree™ szelep nélkül is
használhatók – de csak Philips Avent Anticolic és Classic+ etetőcumikat helyezzen rájuk.
Egyedi AirFree™ szelepünk eltávolítja a
levegőt az etetőcumiból, így gyermekének
kevesebb levegőt kell lenyelnie ivás közben.
Ennek köszönhetően ritkábban fordulnak elő
az olyan gyakori, etetésből adódó problémák,
mint a hasfájás, a visszaáramlás és a
gázképződés.
Csökkenti a hasfájást és a nyűgösséget*

Először is töltse fel tejjel az üveget, helyezze
az AirFree™ szelepet az üveg szájára, majd
csavarja fel az etetőcumit. Fordítsa lefelé az
üveget, hogy a cumi feltöltődjön tejjel, és már
el is készült. Etetés közben ﬁgyeljen, hogy az
AirFree™ szelep a helyén maradjon. A cumi
tejjel teli marad, akkor is, ha vízszintesen áll –
hogy gyermeke ülve vagy állva ihasson.
A választás szabadsága

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a Philips
Avent cumisüveg a hasfájás és a nyűgösség
csökkenéséhez vezet*. Hogy hogyan? Az
etetőcumiban elhelyezett szelep
megakadályozza a vákuum kialakulását ivás

Philips Avent Anti-colic cumisüvegét AirFree™
szeleppel és anélkül is használhatja. Az
AirFree™ szelep a 125 ml, 260 ml és 330 ml
méretű Philips Avent Anti-colic és Classic+
cumisüvegekkel használható.

Gyermekével együtt nő

Anti colic cumisüvegeinket úgy terveztük, hogy
a felső és az alsó részek felcserélhetők
legyenek. Ennek köszönhetően gond nélkül,
kevesebb elemet beszerezve válthat például
cumisüvegről csőrös pohárra.
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Műszaki adatok
Anyag
Cumisüveg: polipropilén, BPA-mentes
Etetőcumi: Szilikon, BPA-mentes
A következőt tartalmazza:
Cumisüveg: 1 db
AirFree™ szelep: 1 db

Egyszerű használat
A cumisüveg használata: Mosogatógépben
tisztítható, mikrohullámú készülékben
használható, Könnyen összeállítható, Könnyű
tisztítás, Könnyű tartani
Fejlődési szakaszok
Fázis: 0-6 hónap

Kialakítás
Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus
kialakítás, Széles nyakú
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Funkciók
Etetőcumi: Egyszerű tapadás, A bordázott
kialakítás nem engedi összetapadni az
etetőcumit, Klinikailag bizonyított
hasfájáscsökkentő rendszer*
Egyszerű használat: Könnyen tisztítható és
összeállítható, Kevesebb részegység,
könnyebb összeállítás
Kompatibilitás: Teljes kompatibilitás az Anti
colic és a Classic+ cumisüvegek között

* Az AirFree™ szelep a tervezésének köszönhetően
elősegíti, hogy gyermeke kevesebb levegőt nyeljen le.
Az etetőcumi még vízszintes helyzete esetén is tejjel
teli marad, így lehetővé teszi a függőleges helyzetű
etetést. A baba által lenyelt levegő mennyiségét
csökkentve enyhíti az általános etetési problémákat,
mint például a hasfájás, a gázképződés és a folyadékvisszaáramlás.
* Az anyukák 80%-a egyetértett azzal a kijelentéssel,
hogy „a kisbabámnak kevesebb problémája volt az
etetéssel” a 144 egyesült államokbeli anyuka
bevonásával 2017-ben lefolytatott, otthoni
kihelyezéses teszten.
* A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babák
esetében kevesebb hasfájás lépett fel, mint a
hagyományos üveget használók esetében, továbbá
egy másik vezető üvegből etetett babákhoz képest
jelentősen csökkent az éjszakai nyűgösség.
* Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a
babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben
levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az
emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei a sírás, a
nyugtalanság, a szelesség és a büﬁzés.

