
Conjunto de recém-
nascido da AVENT

SCD270/00

Ajuda a sossegar o seu bebé, especialmente

durante a noite*

Menos cólicas**

Conjunto de iniciação de SCD270/00 da Philips AVENT inclui 2 biberões de 125 ml

e 2 biberões de 260 ml sem BPA

0% de BPA (sem Bisfenol A)

Este biberão é fabricado em PES - um material sem BPA

Sistema de válvula anticólica de uma peça

Permite que o ar entre para o biberão em vez de ir para a barriga do seu bebé

Complementa a amamentação

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

As vantagens da Philips AVENT

Totalmente intermutáveis com toda a gama Philips AVENT

Para se adaptar às necessidades de crescimento do seu bebé

Estão disponíveis tetinas com cinco velocidades de fluxo diferentes



Conjunto de recém-nascido da AVENT SCD270/00

Especificações

País de origem

Inglaterra

Inclui

Biberão Classic de 260 ml: 2 unid.

Biberão Classic de 125 ml: 2 unid.

Tetina extra suave de fluxo para recém-

nascido: 2 (apenas Reino Unido) unid.

Chupeta para recém-nascido: 1 unid.

Escovilhão para biberões e tetinas: 1 unid.

Design

Design do biberão: Gargalo largo

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 - 6 meses

* * Um estudo clínico demonstrou que, às duas semanas

de idade, os bebés demonstravam menos agitação do

que os bebés alimentados com um biberão de outra

marca. (Estudo conduzido pelo Institute of Child Health,

Londres. 2008.)

* ** Um estudo clínico demonstrou que, às 2 semanas de

idade, os bebés alimentados com biberões AVENT

apresentavam menos cólicas do que os bebés

alimentados com biberões de outras marcas líder,

especialmente à noite.
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