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MEDELA CALMA Zestaw butelka 250 ml + smoczek
 

Cena: 67,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest.

Postać -

Producent MEDELA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisMEDELA CALMA Zestaw butelka 250 ml + smoczekZestaw Calma został opracowany na podstawie wyników badań naukowych.
Calma jest wyjątkowym smoczkiem dla dzieci, które karmione są z piersi, ponieważ umożliwia im ssanie, połykanie i oddychanie w
dokładnie taki sposób , z jakiego korzystają pobierając pokarm z piersi. Bez względu na to, czy karmisz piersią, czy stosujesz Calmę,
dziecko musi wytworzyć odpowiednie podciśnienie, by spowodować wypływ pokarmu. Gdy dziecko przestaje ssać, wypływ zatrzymuje
się - dokładnie tak samo jak podczas ssania piersi.Calma – karmienie najbardziej zbliżone do karmienia piersiąRozwiązanie Calma firmy
Medela to alternatywa karmienia piersią dla matek, które chcą, by ich dzieci były karmione ich pokarmem. Rozwiązanie to zostało
opracowane we współpracy z ekspertami w dziedzinie karmienia piersią z zespołu badań nad laktacją Hartmann Human Lactation
Research z Uniwersytetu Australii Zachodniej (UWA). Calma pozwala dziecku ssać, przełykać i oddychać tak, jak robi to podczas
karmienia piersią:dziecko może pobierać pokarm, oddychać i robić przerwy w naturalnym rytmie, dzięki czemu jest spokojne jak przy
karmieniu piersiąaby zapoczątkować wypływ mleka, dziecko musi wytworzyć podciśnienie, podobnie jak przy karmieniu piersiądziecko
może utrzymać naturalne odruchy ssania, co ułatwia przechodzenie z karmienia piersią na karmienie za pomocą systemu Calma i
odwrotnieZalety korzystania z systemu CalmaPrzepływ, kształt i długość smoczka Calma zostały dobrane tak, aby spełniać potrzeby
Twojego dziecka w miarę jego rozwoju.Dzięki unikalnemu systemowi odpowietrzania smoczki Calma zapobiegają połykaniu powietrza
przez dziecko podczas karmienia.Produkowany w Szwajcarii z materiałów niezawierających bisfenolu A (BPA).Naturalne przejście z
karmienia piersią na karmienie butelką i odwrotnieJeden rozmiar oraz kształt wystarcza na cały okres karmieniaBezpieczne połykanie
pokarmu – dziecko nie połyka powietrza podczas karmieniaProdukowane w Szwajcarii bez BPA – bezpieczne dla Ciebie i Twojego
dziecka
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