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AVENT ANTI-COLIC Butelka antykolkowa dla niemowląt 1m+
260 ml ŻYRAFA 821/12 + Nakładka AirFree
 

Cena: 31,89 PLN

Opis słownikowy

Producent PHILIPS

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

OpisAVENT ANTI-COLIC Butelka antykolkowa dla niemowląt 1m+ 260 ml ŻYRAFA 821/12 + Nakładka AirFree1 butelka260 mlSmoczek o
wolnym wypływie1m+Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o
zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek
zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki.Tym sposobem zatrzymuje
powietrze w butelce daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.O 60% rzadsze rozdrażnienie
w nocy*Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza częstotliwość występowania rozdrażnienia. Dzieci karmione butelką antykolkową
Philips Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej niż dzieci karmione konkurencyjną butelką antykolkową*.0% BPA, zgodnie z
dyrektywą UE 10/2011Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki i znacznie rzadziej
były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką konkurencyjnej marki.Potwierdzono, że konstrukcja smoczka zapobiega jego
zapadaniu się oraz związanemu z tym połykaniu powietrza i przerwom w karmieniu.Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest
częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka.
Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.

?ebrowana faktura zapobiega zapadaniu si? smoczka, umo?liwiaj?c nieprzerwane karmienie 

Kszta?t smoczka umo?liwia bezpieczne przysysanie, a ?ebrowana faktura pomaga zapobiega? zapadaniu si? smoczka. Dzi?ki temu
karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.
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Dzi?ki niewielkiej liczbie elementów czyszczenie i sk?adanie jest bardzo proste 

Nasza butelka antykolkowa sk?ada si? z mniejszej liczby cz??ci, co u?atwia i przyspiesza sk?adanie.

 

Wygodne trzymanie 

Wyj?tkowy kszta?t butelki u?atwia jej trzymanie i kierowanie w dowoln? stron?.

 

Szeroka szyjka i zaokr?glone brzegi u?atwiaj? czyszczenie 

Dzi?ki szerokiej szyjce i zaokr?glonym brzegom czyszczenie naszej butelki jest szybkie i dok?adne. ?atwo?? czyszczenia sprzyja
zachowaniu higieny podczas karmienia.
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