
Ventil AirFree™

• 1 ks

SCF819/01

Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání
a refluxu*
 
Naše jedinečná ventilace AirFree je navržena tak, aby vaše dítě při pití polykalo méně vzduchu. Toho je dosaženo tím, že je dudlík

během krmení stále plný mléka. Snížení množství vzduchu, který dítě přijme, pomáhá snížit riziko běžných problémů při krmení,

například koliky, refluxu a nadýmání.

Výhody

Navrženo pro menší příjem vzduchu
• Mléko udrží uvnitř, vzduch pustí ven – snadné krmení ve vzpřímené

poloze
• Dudlík zůstává plný mléka, nikoli vzduchu
 
Snadné použití a čištění!
• Snadno se čistí a sestavuje, protože ventil AirFree™ je jedna celistvá

část.

• Snadné použití
 
Další výhody
• Kompatibilní se všemi velikostmi antikolikových lahví Philips Avent
 

Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2018, Prosinec 19)



Vlastnosti

Mléko udrží uvnitř, vzduch pustí ven

Dudlík zůstává plný mléka, i když je lahev vodorovně, takže vaše dítě může pít
i v přirozenější, vzpřímené poloze. To může pomoci omezit reflux a polykání
vzduchu a zajistit, aby byl čas krmení příjemnější pro vás i vaše děťátko.

Navrženo pro menší příjem vzduchu

Náš jedinečný ventil AirFree™ odvádí vzduch z dudlíku, takže vaše dítě při pití
spolyká méně vzduchu. To může pomoci omezit obvyklé problémy při krmení,
jako je kolika, reflux a nadýmání.

Snadné čištění a sestavování

Ventil AirFree™ lze snadno připevnit na jakoukoli lahev Classic+
a antikolikovou lahev Philips Avent. Díky tomu, že je ventil jedna celistvá
součástka, je velmi snadné i čištění.

Snadné použití

Nejprve naplňte lahev mlékem, přes okraj nasaďte ventil AirFree™
a přišroubujte dudlík. Lahev jednou nakloňte směrem dolů, aby se dudlík
naplnil, a můžete začít. Při krmení musí ventil AirFree™ zůstat nahoře. Dudlík
zůstane plný mléka, i když bude ve vodorovné poloze, takže krmení ve
vzpřímené poloze bude jednodušší.

Kompatibilita

Ventil Philips Avent AirFree™ je kompatibilní s našimi antikolikovými lahvemi
Philips Avent o objemu 125 ml, 260 ml a 330 ml. Ventil AirFree není
kompatibilní s lahvemi Natural.

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Země původu
Polsko Ano

Co je součástí
Ventil AirFree 1 ks

Ventil AirFree™
Materiál PBT a LSR

Snadné použití
Ventil AirFree™ Lze mýt v myčce a používat

v mikrovlnné troubě, snadné
sestavení a čištění

Stupně vývoje
Stupně 0–6 měsíců

Funkce
Snadné použití Snadné čištění a sestavování

1 část pro snadné sestavení
Kompatibilita Plná kompatibilita antikolikových lahví

a lahví Classic+

Rozměry balení
Výška 7,00 cm
Šířka 5,50 cm
Hloubka 5,50 cm
Čistá hmotnost 0,01 kg
Hrubá hmotnost 0,02 kg
EAN 08710103852926
Počet zahrnutých
výrobků

1

Země původu PL
Kód harmonizova-
ných systémů

392490

Vnější obal
Délka 18,40 cm
Šířka 13,20 cm
Výška 8,80 cm
Hrubá hmotnost 0,19 kg
EAN 18710103852923
Počet spotřebitel-
ských balení

6
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* Ventil AirFree™ je navržen tak, aby vaše dítě polykalo méně vzduchu. Dudlík zůstává plný mléka, i když je ve vodorovné poloze, a umožňuje krmení ve vzpřímené poloze.
Snížením množství vzduchu, který dítě spolkne, je možné omezit obvyklé problémy s krmením, jako je kolika, nadýmání a reflux.
* Ve věku 2 týdnů byl u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázán trend menšího výskytu koliky v porovnání s běžnou lahví a významného omezení nočních potíží oproti
dětem krmeným z lahve jiných předních výrobců.
* Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč,
podrážděné chování, nadýmání a dávení.
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