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AVENT ANTI-COLIC butelka antykolkowa dla niemowląt z
nakładką Air Free 125 ml SCF810/14
 

Cena: 32,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 op. (1 szt.)

Postać -

Producent PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisAVENT ANTICOLIC butelka antykolkowa dla niemowląt z nakładką Air Free 125 ml SCF810/14Opracowano z myślą o zapobieganiu
kolce, gazom i refluksowi*Klinicznie udowodnione działanie antykolkowe1 butelka125 mlSmoczek dla noworodków0m+

Zabezpiecza mleko, nie dopuszcza powietrza, ułatwia karmienie w pozycji pionowejSmoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy
jest ustawiony poziomo, dzięki czemu dziecko może pić w bardziej naturalnej pionowej pozycji. To pomaga ograniczyć refluks oraz
połykanie powietrza, a karmienie staje się wygodniejsze dla Ciebie i Twojego maleństwa.Smoczek pełen mleka, a nie powietrzaNasza
wyjątkowa nakładka antykolkowa AirFree™ odciąga powietrze ze smoczka, więc dziecko połyka go mniej w czasie karmienia. Dzięki
temu rzadziej występują powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.

Nakładkę antykolkową AirFree™ opracowano, aby ograniczyć ilość powietrza połykanego przez dziecko. Smoczek pozostaje wypełniony
mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo podczas karmienia w pozycji pionowej. Zredukowanie ilości powietrza połykanego przez
dziecko pomaga złagodzić powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks. Dwutygodniowe niemowlęta
karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż niemowlęta karmione zwykłą butelką. Ponadto znacznie rzadziej były
rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką innej wiodącej marki. 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, rozdrażnienie, gazy i ulewanie. 

System antykolkowy o potwierdzonej skuteczności ograniczania kolki i rozdrażnienia*Badania kliniczne wykazały, że butelka Philips
Avent ogranicza występowanie kolki i rozdrażnienia*. W jaki sposób? Zaworek w smoczku zapobiega powstawaniu podciśnienia
podczas karmienia, umożliwiając nieprzerwane karmienie. Pomaga to ograniczyć kolki, gazy, ulewanie i odbijanie.

Prosty montaż i czyszczenie — nakładka antykolkowa AirFree™ to pojedyncza częśćNakładkę antykolkową AirFree™ można założyć na
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dowolną butelkę antykolkową Philips Avent i butelkę Classic +. Dzięki szerokiej szyjce butelki, która składa się z zaledwie kilku części,
mycie również nie sprawia problemów.

Łatwa obsługaNapełnij butelkę mlekiem, załóż nakładkę antykolkową AirFree™ na krawędź butelki i przykręć smoczek. Przechyl butelkę
w dół, aby mleko wypełniło smoczek. W czasie karmienia nakładka AirFree™ powinna znajdować się u góry. Smoczek pozostaje
wypełniony mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo podczas karmienia w pozycji pionowej.

Kształt smoczka zaprojektowany z myślą o bezpiecznym ssaniuKształt smoczka umożliwia bezpieczne ssanie, a prążkowana struktura
zapobiega wypadaniu smoczka i pozwala na wygodne karmienie bez przerw.

Używaj butelki z nakładką antykolkową AirFree™ lub bez niejMożesz używać butelki antykolkowej Philips Avent z nakładką antykolkową
AirFree™ lub bez niej. Nakładka AirFree™ pasuje do butelek antykolkowych Philips Avent i butelek Classic + o pojemności 125 ml, 260 ml i
330 ml.
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