
Kojenecké lahve NUK  
a savičky First Choice+

...,,Kojení, nebo lahev?  
                 Užijte si obojí.‘‘...



Ústa hrají velmi důležitou roli v celkovém vývoji vašeho dítěte. 
Dýchání, krmení, smyslové vnímání – to vše vyžaduje  
dokonalou souhru čelistí, patra, jazyku a rtů. Díky kojení  
k tomu dochází hned po narození dítěte. 

Žádné jiné savičky nejsou tak přirozené jako NUK First 
Choice+, které svým speciálním tvarem vyhovují dásním.  

Stejně jako matčiny bradavky během kojení nejsou 
ani savičky NUK First Choice+ kulaté, ale asyme-
trické.
Jsou optimálně přizpůsobeny dětským ústům  
a nabízejí vašemu dítěti maximální měkkost – pro  
aktivní trénink čelisti a přirozený pocit při pití, 
stejně jako z matčina prsu. 

Inspirované přírodou: tvar saviček NUK

Všechny lahvičky a savičky NUK jsou vyrobeny 
v Německu a procházejí přísným testováním. 
Fresenius Institut, jeden z nezávislých 
institutů, potvrdil nejvyšší kvalitu těsnění  
na základě provedených testů.



Uvolněné pití z lahve, stejně jako při kojení: 
NUK First Choice+

Klinické studie prokázaly, že savičky NUK díky jejich přirozenému tvaru děti velice 
dobře přijímají.  NUK First Choice+ je tedy ideální volba, pokud chcete kombinovat 
kojení s krmením z lahve.* 

* Optimální pro kombinaci kojení a pití z lahve. Moral et al. BMC Pediatrie 2010

PŘIROZENÝ TVAR PRO ČELIST
Speciální tvar saviček NUK je stejný jako matčina  
bradavka při kojení. Ponechává jazyku a čelistem 
dostatečný prostor pro přirozené sání. 

MěKKé STEjNě jAKO MATČIN PRS 
Díky „měkké zóně“ se savička ještě lépe přizpůsobí 
patru dítěte – pro přirozený pocit při pití.

ZAbRAňUjE KOLICE
Vylepšený protikolikový Air systém zajišťuje 
přirozený tok tekutiny, a umožňuje tak dítěti 
snadno pít bez polykání vzduchu. 



Savičky, které rostou spolu s dítětem: koncept  
velikostí NUK – savičky pro každý věk

Nové klasické lahvičky

NUK New Classic je první generace 
úzkých lahví, které kombinují tvar 
klasické úzké lahve s praktickým 
širokým hrdlem lahví řady First Choice. 
Úzký tvar zajišťuje snadnou manipulaci, 
bezpečné držení a úsporu místa při 
skladování. Průhledné lahve mají 
jednoduché motivy a v kombinaci  
s úzkým tvarem působí mimořádně 
elegantně.
Lahve NUK New Classic i lahvičky řady 
First Choice jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitního polypropylenu, který je 
zvláště odolný a vhodný i ke zmrazení. 
Jsou k dostání ve dvou velikostech:  
150 a 250 ml. Dostupná je také vysoce 
kvalitní skleněná lahev vyrobená  
z borosilikátového skla o velikosti  
240 ml. Lahvičky jsou plně kompatibilní 
se savičkami First Choice+.

Pro každý typ stravy: velikosti otvorů v savičkách NUK.

NUK nabízí různé velikosti otvorů pro každou savičku v závislosti na obsahu lahvičky 
– příslušné označení najdete na okraji savičky pod protikolikovým Air systémem 
NUK.

Savičky NUK First Choice+ jsou vyrobeny  
z vysoce kvalitního silikonu a rostou s vaším 
dítětem. Uvedená věková hranice je pouze 
doporučená. Velikost vždy závisí na  
individuálním vývoji vašeho dítěte.
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