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Dr Brown's butelka antykolkowa OPTIONS+ z szeroką szyjką
2 x 270 ml duopack (różowa)
 

Cena: 93,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Akcesoria dla dzieci

Producent HANDI-CRAFT

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Opis produktu
 

Charakterystyka

Do użycia z systemem lub bez systemu odpowietrzającego.
Najnowsze butelki Dr Brown's Options+ dają rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób chcą karmić swoje dziecko.
Opatentowany system odpowietrzający pozwala na karmienie dziecka butelką Dr Brown's z systemem lub bez systemu
odpowietrzającego. Butelka posiada nowy kształt smoczka, przypominający pierś matki.
Podczas karmienia zalecamy używanie systemu odpowietrzającego Dr Brown's, aby dziecko doświadczyło wszystkich korzyści
zdrowotnych:

system odpowietrzający nie dopuszcza do powstawania pęcherzyków powietrza w pokarmie, co zapobiega kolkom,
odbijaniu i gromadzeniu gazów;
opatentowany system odpowietrzający skutecznie ogranicza utlenianie mleka matki i odżywki, co sprzyja trwałości
niezbędnych składników odżywczych takich jak witamina C, A i E oraz lipidów (na podstawie badania uniwersyteckiego);
system pełnego odpowietrzenia butelki umożliwia karmienie bez powstawania próżni, podobne do karmienia piersią.

Niektórzy rodzice uważają, że gdy dziecko jest starsze i bardziej rozwinięte, usunięcie systemu odpowietrzającego daje
dodatkową opcję karmienia butelką Dr Brown's:

zapewnia karmienie podobne do większości butelek, które mają system odpowietrzający w smoczku;
system odpowietrzający w smoczku tworzy odpowiednią szybkość przepływu.

ZESTAW ZAWIERA:
butelka 270ml szeroka szyjka OPTIONS+ - 2 szt
dwuczęściowy system odpowietrzający - 2 szt
smoczek szeroka szyjka poziom 1 - 2 szt
szczoteczka do czyszczenia systemu odpowietrzającego - 1 szt
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W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

