Philips Avent
Dětská láhev Classic

1 lahev
330 ml
Dudlík s variabilním průtokem
3m+

SCF686/17

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

30 let důvěry
Naše láhve Classic se těší důvěře maminek již 30 let a pořád jsou preferovanou volbou
mnoha maminek. Navrženo pro příjemné a snadné krmení. Snížení rizika koliky a
nepohodlí je potvrzené klinickými zkouškami.*
Pohodlnější krmení v rytmu dítěte
• Snadné přisátí díky jedinečnému ventilu dudlíku
Méně neklidného a podrážděného chování
• Klinicky ověřený účinek – významně méně podrážděného chování
Vzduch proudí do lahve, nikoli do bříška dítěte
• Klinicky ověřený antikolikový systém
Snadné držení a uchopení v jakémkoli směru
• Ergonomický tvar pro maximální pohodlí
Další výhody
• Kompatibilní s řadou Philips Avent
• Tato lahev neobsahuje BPA*
• Snadné použití a čištění, rychlé a snadné sestavení
• K dostání dudlíky s různými průtoky
• Vždy používejte kroužek adaptéru.
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Dětská láhev Classic

1 lahev 330 ml, Dudlík s variabilním průtokem, 3m+

Přednosti
Snadné nasazení

Ergonomický tvar

Tato lahev neobsahuje BPA*
Kojenecká lahev Philips Avent Classic je
vyrobena bez použití BPA* (polypropylen).
Snadné použití a čištění

Jedinečný ventil dudlíku se ohýbá podle rytmu
krmení dítěte. Mléko teče pouze rychlostí,
jakou si vaše dítě zvolí, takže se nepřejídá,
nedáví, neříhá a nenadýmá se.

Jedinečný tvar kojenecké láhve umožňuje
snadné držení a uchopení v jakémkoli směru
a zajišťuje tak maximální pohodlí, dokonce
i pro malé ručičky dítěte.

Významně méně podrážděného chování

Jedinečný antikolikový systém

Široké hrdlo lahve zajišťuje snadné plnění
i umývání. Láhev má jen několik částí, proto se
snadno a rychle sestavuje.
Vyhovuje potřebám vašeho rostoucího
dítěte

Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví
a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme
náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda
má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte.
Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent
Classic značně snižuje projevy podrážděného
chování o 28 minut denně oproti srovnávací
láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se
potvrdilo obzvláště v noci.**

Jedinečný ventil dudlíku umožňuje při krmení
proudění vzduchu do láhve a nikoliv do bříška
dítěte.*
Kompatibilita napříč celou řadou

Lahev Philips Avent Classic nabízí různé
průtoky, které drží krok s růstem vašeho
dítěte. Pamatujte na to, že věkové určení je
pouze orientační, protože děti se vyvíjejí
různým tempem. Všechny dudlíky jsou
k dispozici v balení po dvou kusech.
Kroužek adaptéru

Lahev Philips Avent Classic je kompatibilní
s výrobky řady Philips Avent s výjimkou lahví
Natural. Lahve Philips Avent Classic
doporučujeme používat pouze s dudlíky Philips
Avent Classic.

Nezapomeňte s lahví Philips Avent Classic vždy
použít kroužek adaptéru (je součástí balení
každé lahve Philips Avent Classic).
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Specifikace
Lahev

bradavky
• Dudlík: Dvoudílný antikolikový systém, Ohebný
podle rytmu krmení

• Materiál: Bez BPA*

Design

• Tvar lahve: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Stupně vývoje

• Stupně: 0–12 měsíců

Materiál

• Lahev: Bez BPA*, Polypropylen
• Dudlík: Bez BPA*, Měkký silikon

Co je součástí

Snadné použití

• Použití láhve: Snadné čištění, Snadné uchopení
• Snadné použití: Lze mýt v myčce a používat
v mikrovlnné troubě, 5 součástí

Funkce

• Dětská lahev: 1 ks

Kompatibilita

• Kompatibilní se: Odsávačka, pohárky VIA a dudlíky
Classic
•

• Nasazení: Snadné nasazení, Podporuje přijetí
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* Splňuje evropskou směrnici (2011/8/EU)
* Děti ve věku 2 týdnů, krmené z láhve Philips Avent, prokazovaly
méně kolik než děti krmené z láhví jiných předních výrobců. Děti ve
věku 2 týdnů, krmené z láhve Philips Avent, prokazovaly méně
podráždění než děti krmené z láhví jiných předních výrobců.

