
 

 

Philips AVENT
Cumlík

Variabilný
Premenlivý prietok 3 m+

SCF635/27
Zdravé, aktívne kŕmenie
Jedinečný ventil potláčajúci koliku s preukázaným účinkom
S cumlíkom bez obsahu BPA vaše dieťa ovláda prietok mlieka veľmi podobne ako pri dojčení, 

čo pomáha redukovať prejedanie a dávenie. Jedinečný systém obruby sa ohýba a umožňuje 
prenikanie vzduchu do fľaše, čím podporuje zdravé a aktívne kŕmenie a potláča koliku.

Klinicky overené
• Potláča koliku

Jedinečný ventil potláčajúci koliku
• Púšťa vzduch do fľaše, nie do bruška dieťaťa

Podporuje prirodzený spôsob kŕmenia
• Cumlík s premenlivým prietokom pre hustejšie pokrmy
• Mäkký cumlík so zaobleným tvarom
• Silikónový cumlík

0 % BPA (bez bisfenolu A)
• cumlík s 0 % obsahom BPA



 Pre hustejšie pokrmy

Cumlík s premenlivým prietokom má štrbinový 
výrez, ktorý umožňuje nastaviteľný prietok. Prietok 
možno meniť jednoducho otočením fľaše tak, aby sa 
značky I, II alebo III na cumlíku zarovnali s nosom 
dieťaťa

Potláča koliku

Klinická skúška preukázala, že vo veku 2 týždňov 
zaznamenali deti kŕmené z fľaše AVENT slabšie 
koliky ako deti kŕmené z bežnej fľaše. 
(www.philips.com/AVENT).

s 0 % obsahom BPA

Tento cumlík je vyrobený zo silikónu - materiálu, 
ktorý neobsahuje BPA

Silikónový cumlík

Mäkký silikónový cumlík so vstaveným ventilom 
potláčajúcim koliku

Mäkký cumlík

Mäkký cumlík so zaobleným tvarom umožňujúci 
prirodzené kŕmenie

Jedinečný ventil potláčajúci koliku

Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na cumlíku 
AVENT ohýba, a tým umožňuje prenikanie vzduchu 
do fľaše a nie do bruška dieťaťa. Ako aj pri 
prirodzenom dojčení si vaše dieťa samo kontroluje 
prietok mlieka
SCF635/27

Technické údaje
Krajina pôvodu
• Anglicko

Čo je súčasťou balenia
• Mäkký cumlík s premenlivým prietokom: 2 ks

Cumlík
• Rýchlosť prietoku: Premenlivý prietok
• Otvory: Štrbinový otvor
• Mesiace: 3m+ (variabilný)

Materiál
• Bez obsahu BPA

Vývojové stupne
• Stupne: 0-6 mesiacov, 0 – 6 mesiacov, 6 – 12 

mesiacov
•

Dátum vydania  
2010-09-08

Verzia: 7.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Hlavné prvky
Cumlík
Variabilný Premenlivý prietok 3 m+

http://www.philips.com

