Butelka do karmienia / przechowywania pokarmu 150 ml 3 szt-turkusowa

cena: 66,90 zł
symbol: NABE-1010312
wiek: 0+
kolor: biały/turkusowy
waga z opakowaniem: 0.3kg
EAN: 7290016628524

Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5107-5112/2018, ważna do 15.09.2021 r.
Powszechnie wiadomo, że najlepsze dla prawidłowego rozwoju dziecka jest mleko matki. Dlaczego mleko matki jest lepsze od mleka modyfikowanego? W mleku
matki znajdują się ważne składniki odżywcze, między innymi witaminy, białka, tłuszcze, które zapewniają zdrowy start w życiu.
Zdarzają się jednak sytuacje, w których bezpośrednie karmienie piersią jest utrudnione lub wręcz niemożliwe (powrót do pracy, ból przy karmieniu piersią lub zbyt
duża ilość pokarmu). Wówczas optymalną opcją jest odciąganie pokarmu. Chłodzenie, zamrażanie i podgrzewanie mleka może prowadzić do utraty jego
właściwości odżywczych. Jest na to sposób – rewolucyjne produkty marki Nanobébé.
Dlaczego warto karmić butelką Nanobébé?
Nanobébé to pierwsza butelka do karmienia niemowląt zaprojektowana specjalnie, aby zachować jak najwięcej ważnych składników odżywczych
oraz wartości immunologicznych zawartych w mleku mamy – niezwykle istotnych do prawidłowego rozwoju dziecka w pierwszych miesiącach życia.

Dlaczego właśnie ta butelka dla dziecka jest najlepsza?
Dzięki unikalnej geometrii mleko równomiernie wypełnia wnętrze butelki, co pozwala na 2-3 razy szybsze ogrzanie oraz schłodzenie pokarmu. Skrócenie tych
procesów redukuje namnażanie bakterii oraz pozwala na zachowanie wartości odżywczych zawartych w mleku. Równocześnie zapobiega powstawaniu tzw.
gorących punktów, które mogłyby zaszkodzić dziecku.
W zestawie zawarty jest adapter, dzięki któremu możesz pompować mleko bezpośrednio do butelki, a następnie przechowywać ją w zamrażarce lub lodówce.
Konstrukcja butelek Nanobébé pozwala na łatwe układanie ich jedna na drugiej - w stos, co pomaga zaoszczędzić miejsce w lodówce lub zamrażarce oraz śledzić
kolejność naprzemiennego odciągania mleka.
Butelka do karmienia imitująca pierś matki
Nowatorski design produktu przypominający kształt piersi pozwala dziecku utrzymać butelkę oraz samodzielnie spożywać pokarm o wiele szybciej niż w przypadku
tradycyjnych butelek. Tym samym mama, jeśli tego potrzebuje, nie będzie mieć już trudności związanych z wyjściem z domu i pozostawieniem maluszka pod
opieką innej osoby.
Powrót do karmienia piersią dzięki wyjątkowemu smoczkowi
Z jakichś powodów przerwałaś karmić piersią - czy to przez bolące brodawki, małą ilość pokarmu lub konieczność zażywania leków, które mogłoby zaszkodzić
maleństwu. Jeżeli w tym czasie będziesz używać butelkę Nanobebe, nie musisz mieć obaw, że Twoje maleństwo będzie mieć trudności z powrotem do karmienia
piersią. Wyjątkowo skonstruowany smoczek w butelce Nanobebe, który kształtem przypomina brodawkę, posiada niemal taki sam przepływ, jak ten w piersi
mamy. Oznacza to, że pijąc z butelki Nanobebe, maluszek musi ssać tak samo mocno, jak robił to w przypadku karmienia piersią. W ten sposób nie
"rozleniwiamy" umiejętności ssania dziecka i gdy nadejdzie czas na powrót do karmienia piersią, zarówno Tobie jak i Twojemu maleństwu przyjdzie to o wiele
łatwiej.
Przechowywanie butelki w podróży
Podczas spacerów z dzieckiem bądź wszelkich podróży butelkę Nanobebe można z łatwością przechować w termoopakowaniu aby zachować ciepły pokarm na
dłużej.
Możesz użyć termoopakowania Miniland -> ZOBACZ
Cechy:
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Zaprojektowana, aby zachować jak najwięcej składników odżywczych mleka matki
Dziecko o wiele łatwiej przechodzi zmianę w sposobie karmienia z piersi na butelkę
Dzięki równomiernemu podgrzewaniu mleka nie będą powstawały tzw. gorące punkty, które mogłyby prowadzić do oparzenia dziecka
Mleko ogrzewa się 2-3 razy szybciej niż w standardowych butelkach, dzięki temu możesz szybko podać maluchowi pokarm
Butelki łatwo układają się w stos, aby zaoszczędzić miejsce oraz ułatwić śledzenie kolejności oddawanego pokarmu
Antypoślizgowa, silikonowa obwódka w podstawie butelki zapobiega przewracaniu – dzięki temu możesz w jednej ręce trzymać dziecko, a drugą ręką
odkręcać/zakręcać butelkę
Łatwa do wyczyszczenia – można myć w zmywarce
Zaawansowany, potrójny system odpowietrzania zaprojektowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia kolki u niemowląt
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Unikalny kształt butelki pozwala dzieciom na wcześniejsze samodzielne picie mleka
Trzy bardzo miękkie, silikonowe smoczki w zestawie
W zestawie adapter do laktatora
Wolny od BPA i ftalanów

Opakowanie zawiera:
●
●
●
●
●

3 x butelki na mleko matki
3 x smoczki o wolnym przepływie
3 x nakładki zabezpieczające na smoczki
3 x nakrętki na butelki
1 x adapter do laktatora

PIERWSZA BUTELKA, KTÓRA ZACHOWUJE ZDECYDOWANĄ WIĘKSZOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH MLEKA MATKI
Opatentowany geometryczny kształt butelek Nanobébé udoskonala cały proces związany z karmieniem niemowlaków mlekiem matki – poczynając od odciągania
mleka, poprzez przechowywanie, aż do podgrzewania i karmienia.
Przez cały ten proces to „geometria chroni mleko”, aby zachowało swoje wartości odżywcze.
WSZYSTKO SPROWADZA SIĘ DO GEOMETRII
Jak chłodzić i przechowywać mleko matki?
Świeżo odciągnięte mleko należy szybko schłodzić i przechowywać w lodówce lub zamrażarce, aby zapobiec namnażaniu się bakterii. Ze względu na wklęsłą
powierzchnię naszej butelki mleko jest równomiernie rozłożone przy ściankach butelki, a tym samym 2-3 razy szybciej schłodzone niż w standardowych
butelkach. Szybkie schładzanie zmniejsza rozwój bakterii i chroni wartości odżywcze mleka, wzmacniające odporność dziecka.

*Według Agencji Żywności i Leków (FDA) bakterie w świeżym mleku podwajają się co 20 minut podczas przechowywania w temperaturze pokojowej
Dlaczego mleko matki nie traci wartości odżywczych podczas podgrzewania butelki Nanobébé?
Nanobébé zmieniło tradycyjny kształt butelki, pozwalając, aby mleko matki rozprzestrzeniło się cienko po powierzchni, a tym samym szybko i równomiernie
ogrzewało. Teraz Ty albo ktoś inny opiekujący się dzieckiem może szybko i bezpiecznie podgrzać mleko w bezpiecznej temperaturze, a następnie niezwłocznie
nakarmić dziecko bez niszczenia cennych składników odżywczych, które mogłyby zostać utracone z powodu przegrzania.
Gdy dziecko jest głodne, mleko w butelce Nanobebe ogrzewa się 2-3 razy szybciej niż w standardowych butelkach, co oznacza mniej czasu na przygotowanie i
więcej czasu na karmienie.

Opinia Ireny Rychta - mgr położnictwa, specjalista ds. pielęgniarstwa rodzinnego, Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny (IBCLC), Certyfikowany
Doradca Laktacyjny (CDL)
Zdaniem Pani mgr Ireny Rychta "... Dla matki, która nie może karmić swojego dziecka bezpośrednio z piersi, ważnym może być fakt, iż przyjazny kształt butelki
daje możliwość maksymalnej bliskości ciała matki i dziecka podczas aktu karmienia! (...) Z moich obserwacji prowadzonych podczas karmienia zdrowych,
donoszonych noworodków butelka ta spełnia oczekiwania."

Całą opinię można zobaczyć w zakładce POBIERZ

