
MELLSZERŰ CUMISÜVEG 
A TERMÉSZETES 

SZOPTATÁS LEGJOBB 
UTÁNZATA



A SZOPTATÁS AZ UTÓDNEVELÉS ALAPVETŐ 
RÉSZE: TERMÉSZETES, AZ IDEÁLIS 
TÁPLÁLKOZÁS FORRÁSA, ÉS EGYEDÜLÁLLÓ 
BIOLÓGIAI ÉS ÉRZELMI TÁMOGATÁST 
NYÚJT MIND AZ ANYA, MIND AZ ÚJSZÜLÖTT 
SZÁMÁRA.

A kívánt etetési pozíció kiválasztása után nagyon 
fontos, hogy a baba helyesen csatlakozzon a mellre: a 
száj tágra nyitott, lefedi a bimbóudvart és a mellbimbót, 
az alsó ajak kifelé fordul, az áll pedig érinti a mellet.

MIT JELENT A
SZOPTATÁS 
TERMÉSZETES 
UTÁNZATA?

MIT JELENT A
MELLSZERŰ
CUMISÜVEG?

A cumi puha, lekerekített, széles 
mellszerű alappal rendelkezik, így 
a baba tátott szájjal tudja bekapni, 
így a szopás és nyelés természetes 
mozdulatait végzi el.
Biztosítja a rendszeres etetést, a 
megfelelő tejbevitelt, valamint a 
rágás szempontjából fontos száj- 
és arcizmok megfelelő fejlődését a 
szilárd ételekhez való szoktatás és 
a nyelv fejlődése során.

A NaturalFeeling cumisüveg célja a 
szoptatás fiziológiai folyamatának 
utánzása, hogy fejlessze a baba szopási 
és nyelési képességét, valamint 
elősegítse a cumisüveges etetésből 
való visszatérést a szoptatásba.



MIKOR VAN SZÜKSÉG VEGYES ETETÉSRE?

Néha nem lehetséges a kizárólagos szoptatás 
fiziológiai vagy kóros okok, például fájó 
mellbimbók vagy az anya szükségletei, például 
a munkába való visszatérés miatt. Ezekben 
az esetekben hasznos lehet a cumisüveg 
használatának bevezetése.

A VEGYES SZOPTATÁS KIHÍVÁSAI

A rendszeres vegyes etetés megnehezítheti 
az újszülött számára a mellhez való 
visszatérést, mert a cumisüveges táplálás 
után a mellbimbó zavart okozhat. Ez azért 
fordulhat elő, mert szélesre kell nyitni a 
szájat és másfajta fizikai erőfeszítésre van szüksége a babának a 
szoptatáskor, mint a cumisüveges tápláláskor.

MIÉRT VÁLASSZUNK MELLSZERŰ CUMISÜVEGET?

Mindezek miatt fontos, hogy olyan mellszerű cumisüveget válasszunk, amely lehetővé 
teszi a baba természetesebb táplálását és szimulálja a szopás fiziológiás mozgásait. 
Ez elősegíti, hogy a baba ugyanolyan természetes módon tudjon táplálkozni a 
cumisüvegből, mint a szoptatáskor, és utána könnyen vissza tudjon térni a mellre.
A NaturalFeeling-et az anyatermészet ihlette, hogy a cumisüvegből való táplálás 
ugyanolyan pihentető és természetes legyen, mint a szoptatás, tökéletes illeszkedést 
és áramlást biztosít a cumisüveg és a mell közötti könnyű átmenethez, ami 
stresszmentessé teszi az etetést.



ANYAMELL INSPIRÁLTA 
NATURALFEELING

A cumi természetes formája 
és textúrája a cumisüveg 
és a mell közötti könnyű 

átmenetet szolgálja.
Minden NaturalFeeling 

cumi higiénikus, 100% puha 
szilikonból készült, hogy 

jobban hasonlítson a mellre. 
A dupla-hasfájásgátló-szelep 

megakadályozza a levegő 
bejutását, gázok fejlődését 

és a bukást, hányást. A 
tövénél lévő domborgyűrűk 

növelik a rugalmasságot, így 
a cumi még jobban hasonlít a 

mellbimbóhoz.
Mindezek a tulajdonságok 

természetesebb és 
kényelmesebb táplálási 
élményt adnak a baba 

számára.
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XTRA PUHA

MELLSZERŰ, PUHA ÉS 
RUGALMAS CUMI

a cumisüveg és a mell közötti 
könnyű átmenet érdekében

DOMBORGYŰRŰK
a cumi alján fokozzák a 

rugalmasságot

PUHA, 
RUGALMAS

 az anyamellre
hasonlít

DUPLA-HASFÁJÁSGÁTLÓ-SZELEP
megakadályozza a levegő bejutását, 

és segít csökkenteni 
az öklendezést és a kólikát



NATURALFEELING
UTÁNOZZA A SZOPTATÁST
ÉRZÉSBEN, FORMÁBAN ÉS FUNKCIÓBAN

FORMA
A hajlított cumi és a széles mellszerű forma támogatja a szoptatás 
természetes bölcsőtartását. A cumi mindig tele tejjel, az utolsó cseppig 
kiihatja a baba a nyak hátrahajlítása nélkül.

FUNKCIÓ
A dupla-hasfájásgátló-szelep a mellből áramlást utánzó 
áramlási sebességgel kombinálva megakadályozza a 
levegő bejutását, és segít csökkenteni az öklendezést és 
a kólikát. Öt különböző áramlás alkalmazkodik a növekvő 
babák speciális igényeihez.

ÉRZÉS
A nagy, lekerekített talp és a 100% extra puha higiénikus 
szilikon ismerős érzést és természetes csatlakozást biztosít.





HAJLÍTOTT CUMI
a babák 96%-a

azonnal elfogadta*

Támogatja a kényelmes pozíciót 
és a természetes szájtartást az 

újszülöttek számára.

HOSSZÚKÁS CUMI
az anyák 95%-a szerint a babák

könnyen váltanak a mell és a 
cumisüveg között**

Ideális a növekvő 
babák erősebb szájához.

*Fogyasztói teszt, 50 kismama és baba, 0-3 hónapos, Olaszország, 2016.
**Fogyasztói teszt, 100 kismama és baba, 0-6 hónapos, Olaszország, 2016.

AZ ANYÁK MONDTÁK

„Valóban lehetővé teszi, hogy 
gyermekem könnyebben 

megtapasztalja az etetést mind a 
cumisüvegből, mind a mellből.”

„A gyerekem azonnal elfogadta 
a cumisüveget, és rögtön 

bekapta.”
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BABÁKK



KIEGYENSÚLYOZOTT 
FOLYÁS

tökéletesen alkalmazkodik
a baba változó igényeihez.

GYORS FOLYÁS
kúpos kialakítású támasztékok

egy idősebb baba erősebb 
szájához és szopási 

mozgásához.

PÉPES ÉTEL FOLYÁS
növekvő babák számára 

készült.

LASSÚ FOLYÁS
utánozza a természetes áramlást, segít

megelőzni a mellbimbó elutasítását.

KÖZEPES FOLYÁS
tökéletes a növekvő étvágyhoz, ugyanazzal a 

mellszerű alappal az ideális szájnyitáshoz.

0hó+

4hó+ 6hó+ 6hó+

2hó+

HÁROM KÜLÖNBÖZŐ CUMIFORMA ÉS ÖT KÜLÖNBÖZŐ ÁRAMLÁS  
ALKALMAZKODIK A NÖVEKEDŐ CSECSEMŐ KÜLÖNLEGES 

IGÉNYEIHEZ A BABA TÁPLÁLÁSI MÓDJÁNAK ALAKULÁSÁVAL.



NATURALFEELING 
CUMISÜVEGEK
ÚJ VÁLASZTÉK

150 ml 250 ml

330 ml



CUMISÜVEG VÁLASZTÉKUNK

MELLSZERŰBIOFUNKCIONÁLIS MELEG. PUHA. 
TERMÉSZETES.

MINDEN NAP
JÓLLÉT

A cumisüveg utánozza 
a szoptatást, és ideális 

vegyes tápláláshoz.

A cumisüveg „érzi” 
minden egyes baba 

szükségletét, és 
alkalmazkodik a szopási 

ritmushoz.

Kólika elleni 
cumisüveg 100% puha 

latex cumival.

Kólika elleni 
cumisüveg a 

mindennapi etetési 
rutinhoz.

ORIGINAL 
TOUCHPERFECT



Az anyatejes szoptatás az ideális a csecsemők számára. 
Ha a szoptatás nem lehetséges, válassza a NaturalFeeling cumisüvegeket.

A MELLSZERŰMELLSZERŰ CUMISÜVEG

KUTATÓ
KÖZPONT


