
 

 

Philips Avent
Θηλή Natural

2 τεμάχια
Μεταβλητή ροή
3m+

SCF045/27
Εύκολος συνδυασμός με θηλασμό
Φυσικό πιάσιμο
Η μαλακή θηλή με ανάγλυφη υφή, που αποτρέπει την αναδίπλωσή της είναι σχεδιασμένη για 

μωρά μεγαλύτερης ηλικίας. Τα άνετα πέταλα και το φυσικό σχήμα της θηλής εξασφαλίζουν 
φυσικό πιάσιμο και διευκολύνουν τον συνδυασμό θηλασμού και μπιμπερό.

Εύκολος συνδυασμός θηλασμού και μπιμπερό
• Φυσικό κράτημα, χάρη στη φαρδιά θηλή σε σχήμα γυναικείου στήθους
• Μαλακή και λεία σιλικόνη για τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του μωρού σας

Άνετο και ευχάριστο τάισμα
• Θηλή με ανάγλυφη υφή και εύκαμπτο σχεδιασμό που αποτρέπει την αναδίπλωση

Απομακρύνει τον αέρα από την κοιλίτσα του μωρού
• Βαλβίδα κατά των κολικών σχεδιασμένη για να μειώνει τους κολικούς και τη δυσφορία

Άλλα οφέλη
• Οι θηλές είναι διαθέσιμες σε διάφορους ρυθμούς ροής



 Φυσικό πιάσιμο

Η φαρδιά θηλή σε σχήμα που μοιάζει με το 
γυναικείο στήθος εξασφαλίζει φυσικό κράτημα, 
όπως στον θηλασμό, και διευκολύνει τον 
συνδυασμό θηλασμού και μπιμπερό.

Μαλακή και λεία σιλικόνη
Λεία θηλή, ανθεκτική στο δάγκωμα, σχεδιασμένη 
για τις μεταβαλλόμενες ανάγκες κατά την 
ανάπτυξη του μωρού σας.

Εύκαμπτος σχεδιασμός κατά της 
αναδίπλωσης

Τα πέταλα και οι αυλακώσεις στο εσωτερικό της 
θηλής προσφέρουν ευκαμψία και αποτρέπουν την 
αναδίπλωση για τάισμα χωρίς διακοπές.

Βαλβίδα κατά των κολικών

Βαλβίδα κατά των κολικών σχεδιασμένη για να 
διατηρεί τον αέρα μακριά από την κοιλίτσα του 
μωρού, συμβάλλοντας στη μείωση των κολικών 
και της δυσφορίας.

Επιλογή της σωστής θηλής

Η σειρά Philips Avent Natural περιλαμβάνει θηλές 
διαφορετικού επιπέδου απαλότητας και ρυθμού 
ροής για κάθε στάδιο ανάπτυξης του μωρού σας.
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Προδιαγραφές
Χώρα προέλευσης
• Ελλάδα

Υλικό κατασκευής
• Θηλή: Σιλικόνη, Χωρίς BPA*

Τι περιλαμβάνεται
• Μαλακή θηλή μεταβλητής ροής: 2 τεμάχιο

Στάδια ανάπτυξης
• Στάδια: 3m+

Λειτουργίες
• Κράτημα: Φυσικό πιάσιμο, Εύκολος συνδυασμός 
στήθους και μπιμπερό

• Βαλβίδα κατά των κολικών
• Θηλή: Μοναδικά άνετα πέταλα, μαλακή και 
εύκαμπτη θηλή

•

* 0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ
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