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Butelka antykolkowa Twistshake to innowacyjne rozwiĈzanie  
dla dzieci karmionych wczeĤniej naturalnie. Elastyczna i mičkka 
koęcówka smoczka przypomina brodawkč matki, zachowujĈc 
naturalny sposób ssania, tak jak przy karmieniu piersiĈ. 

Unikalny system Twistfl ow minimalizuje prawdopodobieęstwo 
wystĈpienia kolki dziecičcej. 

Butelki wykonane sĈ z polipropylenu, a smoczek z wysokiej 
jakoĤci silikonu. Wszystkie materiaãy sĈ wolne od szkodliwego BPA 
oraz zgodne z normĈ europejskĈ EN 14350.

Produkt 
przeznaczony 
do kontaktu 
z İywnoĤciĈ

Wykonany z 
polipropylenu

Moİna myþ
w zmywarce

Moİna 
podgrzewaþ 
w kuchence 
mikrofalowej



ANTYKOLKOWY SMOCZEK

Miękki smoczek o ergonomicznym 
kształcie ze specjalną perforacją 
regulującą przepływ

SITKO-MIKSER

Skutecznie 
rozprowadza
mieszankę mleczną 
i zapobiega 
zatykaniu się 
smoczka

OSŁONA 

Chroni smoczek 
przed kurzem 
i bakteriami

POKRYWKA POJEMNIKA

Pokrywka do zamknięcia
pojemnika

POJEMNIK

Praktyczny 
pojemnik 
na mieszankę
mleczną 
lub przekąski 
o pojemności 
100 ml

BUTELKA

Wygodna do trzymania dla rodzica 
i dziecka. Wykonana z wytrzymałego 
polipropylenu odpornego
na wysokie temperatury

Nadaje się do 
przechowywania 

w zamrażarce

Maksymalna 
temperatura 

podgrzewania 100C

Nie zawiera
bisfenolu A

Nie zawiera
  ftalanów

Butelki występują w trzech pojemnościach: 180 ml, 260 ml i 330 ml, 
w sześciu waiantach kolorystycznych. Zestaw Twistshake zawiera 
butelkę, sitko-mikser oraz pojemnik na mleko modyfikowane
lub przekąski. Możliwość dokupienia dodatkowych pojemniczków 
oraz smoczków dostępnych w 4 rozmiarach.

ZESTAW

Kompleksowe rozwiązanie karmienia butelką
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SYSTEM

TWISTFLOW

TwistFlow to system opracowany 
przez Twistshake, stworzony 
z myĤlĈ o zminimalizowaniu 
problemu kolek niemowlčcych 
oraz powstrzymaniu zakãóceę 
w przepãywie mleka. 
Z nierozpuszczonej mieszanki 
mogĈ tworzyþ sič grudki, które 
zatykajĈ smoczek. Tym samym 
przerywajĈ harmonijny proces 
ssania dziecka powodujĈc 
nerwowoĤþ i mimowolne ãykanie 
powietrza. 

Unikalny mikser-sitko skutecznie rozpuszcza mieszankč 
i zmniejsza ryzyko zatykania smoczka. Specjalnie zaprojektowany 
wentyl w smoczku (otwór u nasady) odprowadza nadmiar 
powietrza. Dzički temu przepãyw pãynu jest równomierny, 
co minimalizuje prawdopodobieęstwo wystĈpienia kolki.
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SMOCZEK
ANTYKOLKOWY

Smoczki do butelek Twistshake wzorowane są na 
naturze. Swoim kształtem przypominają brodawkę 
sutkową matki, dzięki czemu przejście z karmienia piersią 
na karmienie butelką przebiega płynnie i łagodnie 
dla dziecka.

5

ELASTYCZNA KOŃCÓWKA

STABILIZATOR SMOCZKA

ZAOKRĄGLONY KSZTAŁT

ANTYKOLKOWY 
OTWÓR (WENTYL)

Elastyczna końcówka smoczka przypomina brodawkę matki, zachowując 
naturalny sposób ssania tak, jak przy karmieniu piersią.

Aby zapewnić dziecku karmienie jeszcze bardziej zbliżone do naturalnego, 
końcówka jest miękka, a smoczek wykończony zaokrąglonym oparciem 
dla warg przypominającym kształt piersi matki.

Specjalnie zaprojektowany wentyl w smoczku (otwór u nasady) odprowadza 
nadmiar powietrza. Przepływ płynu jest równomierny, 
co minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia kolki niemowlęcej.

Stabilizator u nasady smoczka zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas 
karmienia.

Wykonany z wysokiej jakości silikonu. Całkowicie wolny od BPA.

Smoczek zaprojektowany z czterema różnymi przepływami dostosowanymi 
do rodzaju pokarmu

0+ m
Mleko matki

2+ m
Mleko matki, 
i modyfikowane

4+ m
Kaszka

6+ m
Pełnoziarnista kaszka,
kaszka
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Twistshake został zaprojektowany 
z myślą o skróceniu czasu przygotowania 
mlecznych posiłków. W zestawie znajduje 
się praktyczny pojemnik, który sprawia, 
że przyrządzanie mieszanki 
jest ekspresowe i bezproblemowe. Idealne 
rozwiązanie do przygotowania mleka poza 
domem. Ilość mleka w proszku jest zawsze 
odmierzona. Pojemniczki można ze sobą 
łączyć i tym samym przygotować porcję
na cały dzień karmienia. 

PRAKTYCZNY
POJEMNICZEK
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Produkty szwedzkiej marki Twistshake wyróżniają się bezpieczeństwem 
i nowoczesnym wzornictwem. Butelki wykonane są w żywych kolorach,  
które przyciągają uwagę dzieci. Dzięki temu, że wszystkie elementy butelki 
są ze sobą kompatybilne, można stworzyć swoją wyjątkową kompozycję 
kolorystyczną.

KOLOROWY
TWISTMIX

BPA free, DEHP free - wykonane z materiałów bezpiecznych dla dziecka, 
nie zawierają bisfenolu A i ftalanów   
PP-plastic - wykonane z wysokiej jakości polipropylenu
Antykolkowy smoczek - wykonany z silikonu, zaprojektowany dla każdego wieku 
z czterema różnymi przepływami; 
Oryginalnie w zestawie: 
- butelka 180 ml zawiera smoczek S (0+ m)
- butelka 260 ml zawiera smoczek M (2+ m)
- butelka 330 ml zawiera smoczek L (4+ m)
Wentyl w smoczku - redukuje ryzyko wystąpienia kolki dziecięcej
Mikser-sitko - skutecznie rozprowadza mleko w proszku
Pojemnik - pozwala przechować porcję mieszanki lub przekąsek
Twistmix - pozwala łączyć elementy różnych kolorów i pojemności butelek 
Szeroki wlot butelki - zapobiega rozsypaniu mleka oraz ułatwia mycie butelki
Ergonomiczny kształt - łatwy do trzymania dla dzieci i dorosłych



180 ml: EAN: 7350083120014
260 ml: EAN: 7350083120076
330 ml: EAN: 7350083120137

180 ml: EAN: 7350083120021
260 ml: EAN: 7350083120083
330 ml: EAN: 7350083120144

180 ml: EAN: 7350083120038
260 ml: EAN: 7350083120090
330 ml: EAN: 7350083120151

180 ml: EAN: 7350083120045
260 ml: EAN: 7350083120106
330 ml: EAN: 7350083120168

180 ml: EAN: 7350083120052
260 ml: EAN: 7350083120113
330 ml: EAN: 7350083120175

9

Butelki Twistshake występują 
w 6 kolorach i 3 pojemnościach:
180 ml, 260 ml, 330 ml

180 ml: EAN: 7350083120069
260 ml: EAN: 7350083120120
330 ml: EAN: 7350083120182
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FUNKCJA
EASYCLEAN

W trosce o zdrowie dziecka i w celu 
zapobiegania wzrostowi groĮnych bakterii, 
istotne jest, aby butelkč wyczyĤciþ przed i po 
posiãku. Szeroka szyjka Twistshake umoİliwia 
dokãadne czyszczenie butelki. W ãatwy sposób 
moİna takİe napeãniþ butelkč mieszankĈ 
mlecznĈ lub wodĈ, nie rozsypujĈc i nie 
rozlewajĈc nic na zewnĈtrz. Ponadto, butelki 
i pojemniki Twistshake moİna myþ w zmywarce.
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100 ml  
EAN: 7350083120236

100 ml  
EAN: 7350083120243

100 ml   
EAN: 7350083120250

100 ml  
EAN: 7350083120267

100 ml  
EAN: 7350083120274

100 ml  
EAN: 7350083120281

Pojemniczki Twistshake 
mają pojemność100 ml 
i występują w 6 kolorach

Smoczki Twistshake 
występują 
w 4 rozmiarach

 
EAN: 7350083120199 EAN: 7350083120205 EAN: 7350083120212 EAN: 7350083120229



Innowacyjna butelka dla dzieci marki Twistshake została zaprojektowana wspólnie 
z rodzicami  i ich dziećmi. W rezultacie tej wyjątkowej współpracy, opracowaliśmy 
butelkę do karmienia, która może zaoferować niemowlętom i dzieciom świetną 
zabawę, jednocześnie chroniąc rodziców od wielu skomplikowanych sytuacji 
związanych z przygotowywaniem pokarmu w butelce.

Zapytaliśmy, czego rodzice oczekiwali od butelki dla dziecka:
- Prosty sposób na przechowywanie porcji,
- Zmniejszenie czasu przygotowania pokarmu,
- Kształt łatwy do trzymania przez dzieci i dorosłych,
- Interesujące kolory,
- Sposób na łatwe rozprowadzanie grudek. 

Te potrzeby rodziców stały się podstawą rozwoju Twistshake. 
Twistshake aspiruje do dostarczania produktów światowej klasy. Realizujemy to marzenie
dzięki współpracy z rodzicami, pomocy kreatywnych projektantów oraz naszych
producentów. Celem Twistshake jest oferowanie bezpiecznych, dobrze zaprojektowanych
i przede wszystkim, przyjaznych dla użytkownika produktów. Naszą misją jest 
uwolnienie rodziców od codziennych małych problemów i niedogodności. 
  
 

Zapraszamy na: www.facebook.com/twistshakepolska

Butelki do karmienia tworzone na miarę Waszych potrzeb

Wyłączny dystrybutor w Polsce
www.scandinavianbaby.pl


