
Vaš vodič kroz trudnoću, 
rođenje i nakon toga 
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DOBRODOŠLI U PHILIPS AVENT

Trudnoća i rano roditeljstvo predstavljaju uzbudljiv 
period pun izazova i dobro je znati da postoje 
eksperti koji vam  svojim stručnim savetima stoje na 
raspolaganju kako bi pomogli vama i vašoj bebi.Još od 
1984.godine, AVENT proizvodi i dizajnira proizvode 
koji su inspirisani prirodom i razvijani kroz intezivna 
istraživanja i klinička testiranja. Danas, kao deo Philips 
Groupe, novi Philips AVENT nastavlja sa razvojem 
inovativnih rešenja koja hranjenje kao i celokupnu 
brigu o zdravlju i sigurnosti vaše bebe čine mnogo 
lakšom. 

Ovi proizvodi superiornog kvaliteta podržavaju 
izbor koji ste napravili, bilo da ste se odlučili za 
dojenje prirodnim putem, pomoću flašice ili za 
kombinaciju oba načina. Takođe, kako vaša beba raste, 
višenamenske karakteristike proizvoda se mogu 
prilagoditi rastućim bebinim potrebama. Mi smo ovde 
da vas provedemo  kroz sve ove divne promene. 

Pogledajte naš sajt 
www.philips.com/AVENT  ili  www.mcggroup.rs  
kako bi ste videli na koji način Vam možemo pomoći.
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Ultra komforni tuferi 
za dojke za 
jednokratnu upotrebu 
Jedinstvena četvoroslojna izrada 
za ULTRA absorpciju, ugodnost i 
suvoću.

Štitnici za bradavice 
Napravljeni su od veoma finog, nežnog 
silikona bez mirisa i ukusa. Štite Vaše bolne 
ili ispucale bradavice tokom dojenja. 

Napomena: Štitnici za bradavice se koriste 
samo kod bolnih i naprslih bradavica uz 
obaveznu konsultaciju sa lekarom.

Ručna pumpa za 
izmlazanje (125ml/4oz)
Mleko se direktno iscedi u posudu 
za čuvanje mleka koja se zatim 
zajedno sa AVENT cuclom može 
koristiti za hranjenje.

Elektronska IQ pumpa 
za izmlazanje mleka
Elektronska pumpa je laka, 
prenosiva električna pumpa. Za 
svoj rad koristi baterije ili električnu 
energiju.
Uključuje sve što Vam je potrebno 
za izmlazanje mleka, čuvanje i 
hranjenje bebe.

Dojenje

Pomoćni pribor za dojenje

Nagrađena Philips AVENT  Pumpica za dojenje vam omogućava 
da izmuzete vaše mleko direktno u AVENT flašice za hranjenje ili 
sterilisane VIA šolje radi čuvanja u frižideru ili zamrzivaču. Na taj 
način, vaša beba može i dalje uživati u hrani čak i kada  niste 
prisutni da bi je nahranili samostalno. 
Nagrađeni dizajn  imitira šablon bebinog sisanja , nežno „let-down” 
jastuče za masažu unutar  levka pumpe sadrži pet mekanih 
masažera u obliku latica koji se lagano savijaju unutar i van dok 
pumpate, nežno masirajući predeo oko bradavica i na 
taj način stimulišu prirodan protok mleka. 
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Flašica za hranjenje (125ml/4oz)
Sa ekstra mekanom AVENT cuclom za 
novorođenčad. Idealna za male obroke kao što 
su sok ili voda. 

Flašica za hranjenje 
(260ml/9oz) 
Sa  ekstra mekanom AVENT cuclom sa 
sporim protokom. Idealna za prelazak sa 
flašice od 125ml/4oz.

Flašica za hranjenje (330ml) 
Sa mekanom AVENT cuclom sa 
promenljivim protokom. Idealna za veće 
obroke kao i obroke u nizu.

LES TETINES ONT UN NUMERO 
SUR LE CÔTE POUR INDIQUER 
LEUR DEBIT.

0m+

6m+

1m+

3m+

3m+

DEBIT NOUVEAU-NÉ 
TÉTINE EXTRA-SOUPLE EN SILICONE 
Idéale pour nouveau-nés et pour bébés allaités au sein (de tout âge). 

DÉBIT LENT
TÉTINE EXTRA-SOUPLE EN SILICONE  
Idéale pour nouveau-nés et pour bébés allaités au sein (de tout âge). 

DÉBIT MOYEN 
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE 
Pour bébés nourris au biberons à partir de 3 mois. 

DÉBIT RAPIDE 
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE 
Un débit plus rapide pour bébés plus agés. 

DEBIT VARIABLE
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE – MUNIE D’UNE FENTE 
Permet un débit extra-rapide et convient aux liquides épaissis. 
Faites varier le débit en alignant les marques I, II ou III, gravées 
sur le côté de la tétine, avec le nez du bébé. 

1

3

2

4

1 trou

2 trous

3 trous

4 trous

1 fente

Quelle tétine choisir pour votre bébé ?
Souvenez-vous que les âges suggérés sont approximatifs puisque 
les bébés évoluent à des rythmes différents. Vous comprendrez 
que votre bébé est prêt à prendre un débit plus rapide quand il 
ou elle tentera d’aspirer plus fort pour accélerer l’arrivée du lait. 
De plus, certains bébés s’énervent ou semblent fatigués au cours 
de leur tétée. Les emballages des tétines AVENT ont un code 
couleur pour vous aider à trouver le débit qu’il vous faut.

Les tétines sont disponibles par lot de deux
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Hranjenje flašicom

Naše bočice za 
hranjenje, su pravljene od 
dve vrste plastike( obe 
bez Bisphanola A). 
Jedna je extra trajna, lako 
se čisti i napravljena je od 
Polietilsulfat plastike (PES).
Ona je poluprovidna sa 
blagom primesom boje 
meda. 
Druga je od Polipropilena 
(PP), belo-providne 
ambalaže i ima u sebi 
prsten,koji osigurava da se 
cirkulisanje vazduha u cucli 
nesmetano odvija.
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VIA sistem za hranjenje
VIA  sistem je prilagodljiv sistem koji štedi prostor za čuvanje 
hrane, a dizajniran je tako da prati rast Vaše bebe. Omogućuje 
Vam da istu posudu koristite za izmlazanje i čuvanje mleka kao i 
za hranjenje bebe. VIA posude su savršene za čuvanje i prenos 
obroka pripremljenih kod kuće.
VIA  posude i pumpe za izmlazanje su bez BPA.

ExprEss ČuvanjE HranjEnjE

VIA sistem za čuvanje 
hrane
VIA sistem je prilagodljiv sistem koji štedi prostor za 
čuvanje hrane, a dizajniran je tako da prati rast Vaše 
bebe. Omogućuje Vam da istu posudu koristite za 
izmlazanje i čuvanje mleka kao i za hranjenje bebe. 
Odgovara svim AVENT pumpama za dojke i 
cuclama za flašice. Idealan je za frižider ili zamrzivač.

Važno: Sačuvajte VIA adaptere i poklopce da bi ste 
ih mogli koristiti sa VIA refil šoljama. Koristite 
sterilisane refil šolje više puta dok ne počnu da se 
habaju, nakon toga ih bacite. Sterilišite  šolje, 
poklopce i adaptere pre svake upotrebe.

Ručna pumpa za 
izmlazanje sa VIA 
sistemom
Mleko se direktno iscedi u VIA šolje 
korišćenjem ručne pumpe za izmlazanje i 
adaptera. Hranite Vašu bebu direktno iz 
šolje koristeći se pritom adapterom i 
cuclom.

VIA sistem za čuvanje 
bebine hrane
Za čuvanje, prenos i hranjenje. Hranite bebu 
direktno iz posude. Idealno za frižider i 
zamrzivač.

VIA sistem za čuvanje 
majčinog mleka
Za čuvanje, prenos mleka i hranjenje bebe. 
Mleko se direktno iscedi u VIA šolje 
korišćenjem ručne pumpe za izmlazanje i 
adaptera. Hranite Vašu bebu direktno iz šolje 
koristeći se pritom adapterom i cuclom. 
Idealan za frižider i zamrzivač.
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Priprema za hranjenje

Električni sterilizator 
na paru
Philips AVENT električni sterilizator 
na paru steriliše do 6 AVENT 
flašica i pomoćni pribor za 
prosečno 8 minuta.

Širina: 28cm
Visina: 16.6cm

Električni grejač za flašice i 
hranu za bebe
Ovaj uređaj koji na brz i siguran način zagreva 
isceđeno majčino mleko i hranu za bebu zagreva 
125ml. mleka na sobnoj temperaturi za 4 
minuta.

Digitalni grejač za flašice i 
hranu
Novi digitalni grejač za flašice i hranu automatski 
kalkuliše vreme zagrevanja. Prosto izaberite da li 
želite da zagrejete mleko ili hranu,odredite 
količinu i da li je sadržaj iz frižidera ili zamrzivača 
i pustite da Elektronski grejač obavi ostatak 
posla.

Mikrotalasni 
sterilizator na paru 
Steriliše 6 flašica za dva minuta. U 
njega stane 6 AVENT flašica 
260ml/9oz ili dve Philips AVENT 
pumpice za izmlazanje mleka i dve 
AVENT flašice. Lagani, zgodni 
dizajn čini ga idealnim za korišćenje 
van kuće.  
Sadržina ostaje sterilna do 24 časa 
ukoliko se poklopac ne otvara.

Vreme sterilizacije: 
2 min za 1100-1850W mikrotalasnu 
4 min za 850-1000W mikrotalasnu 
6 min za 500-800W mikrotalasnu

Kvalitetna higijena je najvažnija u negovanju novorođenčadi.
Neadekvatno čišćenje opreme za izmlazanje mleka i hranjenje 
može dovesti do stomačnih tegoba i dijareje. Kako bi smo 
pomogli da zaštitite Vaše dete na najbolji moguci način Philips 
AVENT preporučuje sterilizator na paru kao najbezbedniji, 
najbrži i najlakši način da eliminišete štetne bakterije. Takođe, da 
bi ste zagrejali mleko ili hranu brzo i bezbedno, koristite Philips 
AVENT flašicu i grejač za hranu.
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Kombinovani aparat 
za kuvanje i 
miksiranje hrane
Novi Philips AVENT kombinovani 
aparat za kuvanje i miksiranje hrane je 
idealan za pripremanje zdravih, 
domaćih obroka: skuvajte voće, povrće, 
ribu ili meso a zatim jednostavno 
podignite i obrnite posudu kako bi ste 
izmiksovali hranu bez 
potrebe da hranu 
prebacujete u 
drugu posudu.

Priprema za hranjenje
Upoznavanje Vaše bebe sa raznovrsnom svežom hranom u 
najranijem stadijumu života stvara osnove za život sa zdravim 
navikama. Sveže je uvek najbolje i pripremom jednostavnih 
domaćih obroka možete biti sigurni da će Vaša beba dobiti 
vredne vitamine i minerale koji su joj neophodni.
Philips AVENT-ov kombinovani aparat za kuvanje i miksiranje 
hrane čini pripremu ukusnih obroka jednostavnim, a s’ obzirom 
da kuvanje na pari pomaže očuvanje hranljivih sastojaka u hrani 
kao i njenu prirodnu aromu, znaćete da Vaša beba dobija samo 
najbolje. 
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AVENT-ov magični asortiman čini prosipanje tečnosti 
gotovo nemogućim bilo da šolje tresete, bacate u zrak ili 
ostavite položene na stranu, a takodje je veoma 
jednostavno piti iz njih. Tajna je u patentiranom AVENT 
„Magičnom’ ventilu koji se prilagodjava kako bi 
propustio vazduh u šolju tako da beba ima kontinuirani 
protok tečnosti uz minimum napora.  
Sisaljke sa ventilima  pristaju AVENT-ovim flašicama za 
hranjenje što takođe sprečava prosipanje tečnosti iz njih.

Magična Sport Šolja 
(340ml/12oz)
Ovo je šolja velike zapremine tako 
da je ne morate često dopunjavati. 
Poklopac je sa šarkom i drškom sa 
strane, pa se moze prikačiti za pojas 
ili kolica.  
Sada je takođe dostupna sa zabavnim 
aplikacijama životinja.

Magična Šolja 
(200ml/7oz)
Meka sisaljka omogućava jednostavan 
prelazak sa dojke na flašicu ili šolju. 
Patent poklopac.  
Sada su takodje dostupne sa 
zabavnim aplikacijama životinja.  
Mogu biti sa ručkama ili bez njih.

Termoizolaciona Šolja 
(260ml/9oz)
Idealna je za upotrebu van kuće, stilski 
je dizajnirana životinjskim aplikacijama i 
omogućava da tečnost ostane sveža 
duže vremena. Patent zatvarač 
osigurava higijenu i prenos bez 
prosipanja tečnosti. Uključuje „Magični” 
ventil koji sprečava curenje.

Magična Šolja 
(260ml/9oz)
Tvrda sisaljka za decu nešto starijeg 
uzrasta.  
Patent poklopac.  
Sada su takođe dostupne sa zabavnim 
aplikacijama životinja.  
Mogu biti sa ručkama ili bez njih.

Hranjenje beba

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!
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Zdravlje i nadzor

DECT Babi Alarm 
SCD 530 

Garantuje potpunu neometanost od strane bilo kog 
drugog uređaja. Uključuje senzor za regulisanje vlažnosti i 
temperature. Jačina zvuka se može podešavati po želji. 
Domet od 330 metara obezbeđuje siguran prijem unutar 
i okolo kuće. Roditeljski deo  alarma se može ponovo 
puniti i traje najmanje 24 časa. Dodaci su noćna svetla, 
uspavanke i mogućnost da Vaš glas dopre do bebe.

DECT Babi Alarm 
SCD 510

Garantuje potpunu neometanost od strane bilo kog 
drugog uređaja. Jačina zvuka se može podešavati po 
želji. Domet od 330 metara obezbeđuje siguran 
prijem unutar i okolo kuće. Roditeljski deo  alarma 
se može ponovo puniti i traje najmanje 24 časa. 
Omogućava da Vaš glas dopre do bebe.

Analogni Babi Alarm 
SCD 480 

Ima 16 kanala koji su minimalno ometani od strane 
drugih uređaja. Domet je do 200 metara što 
obezbeđuje siguran prijem unutar i okolo kuće. 
Uključuje indikator van domašaja i nisko naponski 
indikator. Jačina zvuka na roditeljskom delu jedinice 
se može podešavati. Zvuk se takođe može 
podešavati kako bi se uskladio sa atmosferom u 
bebinoj sobi.

Digitalni termometar set 
Kombinuje u sebi prednosti digitalnog termometra i 
varalice sa  termometrom. Pomaže Vam da izmerite 
temperaturu Vaše bebe bez njenog uznemiravanja. 

Od najveće važnosti za svakog roditelja je da mu beba bude 
bezbedna i sretna. Jednostavni i efikasni načini koji to 
omogućavaju su od vitalne važnosti da bi se opustili i uživali u 
životu. Philips AVENT-ov asortiman prozivoda za zdravlje i 
nadzor pruža Vam upravo to, a sve za dobrobit Vašeg deteta.
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Varalice Postoje trenutci kada Vam se čini 
da ništa što radite ne može da 
umiri Vašu bebu. Mada varalice 
mogu umiriti Vašu bebu, ipak 
Vas mogu ostaviti sa osećanjem 
blage uznemirenosti. Mi u Philips AVENT-u 
razumemo Vašu zabrinutost i iz tog razloga 
proizvodimo varalice po najvišim 
bezbednosnim standardima.

Uvek proverite da li odgovaraju uzrastu Vaše bebe.

6-18m3-6m0-3m

Sa oblikovanim štitnikom 
i manjom cuclom

Sa standardnim 
štitnikom i cuclom

Sa većim štitnikom
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Klasika na delu - Meda i prijatelji u igri.

Životinjice vedrih boja za svaki uzrast.

Sa ručkom koja svetli u mraku.

Šest otvora u izvijenom štitniku da bi bebi bilo prijatnije.

Štitnici modernog dizajna za slobodan protok vazduha.

10



Glodalice

Faza 1 
Prednji zubi
Glodalice iz ove faze su oblikovane tako da 
odgovaraju bebinim ustima i rukama i pomažu u 
ublažavanju bola kada prednji zubići počnu da se 
pojavljuju. Glodalice su pogodne za sterilisanje.

Faza 2  
Srednji zubi
Glodalice iz ove faze su dizajnirane tako da 
odgovaraju ustima i rukama nešto starijih beba i  
imaju obe, čvrstu i mekanu stranu za žvakanje. 
Glodalice se mogu smestiti u frižider tako da se 
podloga sa vodom može ohladiti i na taj način 
ublažiti bol kada se počnu pojavljivati srednji zubići. 

Faza 3  
Zadnji zubi
Ove glodalice se mogu koristiti kada je beba nešto 
starija i počnu se pojavljivati zadnji zubići. Ove 
glodalice imaju mnogo zabavnije karakteristike koje 
pomažu bebi da odvrati pažnju od bola. Takođe 
imaju podlogu sa vodom i mogu se odložiti u frižider 
radi postizanja efekta hlađenja.

Philips AVENT glodalice 
bez BPA su dizajnirane tako 
da se prilagode bebinim 
ustima i rukama. Pomažu da 
se ublaži bol masažom 
bolnog nepca. Raznobojni, 
zabavni dizajni su dostupni u 
asortimanu sa životinjama 
kao i u klasičnom 
asortimanu.
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Pitajte Philips AVENT

Naša služba za rad sa kupcima radi  
od ponedeljka do petka  

od 9 do 16.30

www.philips.com/AVENT

AVENT, Safok, CO10 7QS, Engleska

Uvoznik i distributer za Crnu Goru:  
DONATOR d.o.o.  

Kuće Rakića bb  
Tuzi, Podgorica 81206  
tel. +382 20 870 082  
fax. +382 20 870 059  

e-mail info@donator.co.me

Izborom Philips AVENT-a imate potpunu sigurnost da ste izabrali 
superiorni kvalitet proizvoda dizajniran imajući u vidu potrebe Vas i 
Vaše bebe. 
Kroz intenzivna istraživanja i klinička ispitivanja, Philips AVENT 
proizvodi funkcionišu efikasno zajedno kako bi promovisali 
dobrobit bebe i pružili Vam mir tokom njenog odrastanja. 

Prednosti Philips AVENT-a

Uvoznik i distributer za Srbiju:  
MCG group d.o.o.  

Slobodana Selenića 44  
Veternik - Novi Sad  21203  

tel./fax. 021 824 864  
tel. 021 824 936, 649 649 5  

mobilni. 063 50 40 13  
e-mail mcg@teamnet.rs  

www.mcggroup.rs  
facebook-Philips AVENT Srbija




