
 

Natural cumisüveg

 
1 db cumisüveg

125 ml

Újszülött átfolyású etetőcumi

0 hó.+

 

SCF030/17

Könnyen kombinálható a szoptatással
Természetes mell-érzet

Ultra soft cumifejével Natural cumisüvegünk még inkább hasonlít az anyamellhez.

A széles, mellbimbó alakú etetőcumi a rugalmas, spirális kialakítással és a

kényelmet szolgáló szirmokkal lehetővé teszi a természetes szájtartást, emellett

egyszerűbbé teszi a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását.

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

Kényelmes etetés, elégedett baba

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

Meggátolja, hogy a levegő a baba pocakjába kerüljön

Hasfájást csökkentő szelep a hasfájás és a teltségérzet csökkentésére

Egyéb előnyök

Különböző folyáserősségű cumifejek kaphatók

Ergonomikus kialakítás a maximális kényelem érdekében

Egyszerűen használható és tisztítható, gyorsan és könnyen összeállítható

Kompatibilis a Philips Avent Natural termékválasztékkal

A cumisüveg BPA-mentes*



Natural cumisüveg SCF030/17

Fénypontok

Természetes mell-érzet

A széles, mell alakú cumifej természetes mell-

érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül

hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke

könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a

cumisüvegből való etetés váltogatását.

Ultra soft cumifej

A cumifej ultra soft anyaga a női mell

tapintását utánozza.

Hajlékony, spirális kialakítás

A hajlékony, spirális kialakítás, valamint

egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony

cumifejet alkotnak, így a cumifej

összeragadása nélkül tesznek lehetővé

természetesebb etetést.

Hasfájást csökkentő szelep

Hasfájást csökkentő szelep, amely a

szelesedés megakadályozásával csökkenti a

hasfájást és a teltségérzetet.

A megfelelő etetőcumi kiválasztása

A Philips Avent Natural termékek különböző

puhaságú és folyáserősségű cumifejeket

kínálnak a gyermek fejlődésének minden

szakaszában.

Ergonomikus kialakítás

Különleges alakjának köszönhetően a

cumisüveg könnyen megtartható és minden

irányból kényelmesen megfogható, még a

csecsemő apró kezeivel is.

Egyszerű használat és tisztítás

Az üveg széles nyaka megkönnyíti a

cumisüveg feltöltését és tisztítását. Kevés

elemből áll, gyorsan, egyszerűen

összeállítható.

Kompatibilitás a termékskálán belül

Válogasson kedvére mellszívóink, üvegeink és

pohárelemeink közül, és alkossa meg az Ön

számára legideálisabb terméket.

A cumisüveg BPA-mentes*

A Philips Avent Natural cumisüveg BPA-

mentes* anyagokból (polipropilénből) készült.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Anyag

Cumisüveg: polipropilén, BPA-mentes*

Etetőcumi: BPA-mentes*, Szilikon

A következőt tartalmazza:

Cumisüveg: 1 db

Kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus

kialakítás, Széles nyakú

Egyszerű használat

A cumisüveg használata: Könnyű tartani,

Könnyen összeállítható, Könnyű tisztítás

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–12 hónap

Funkciók

Ráharapás: Természetes mell-érzet, A

szoptatás és a cumisüveg könnyen

kombinálható

Etetőcumi: Egyedülálló és kényelmes szirmok,

ultra soft és hajlékony cumifej

Hasfájást csökkentő szelep

* 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

* 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 többek között

a sírás és a nyugtalanság.
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