
AVENT-startsett for
nyfødte

 

Klassisk

 

SCD271/00

Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om

natten*

Mindre kolikk**

Den praktiske serien SCD271/00 fra Philips AVENT inneholder fire Classic-

tåteflasker (2 x 4 oz og 2 x 9 oz), en flaske- og smokkbørste samt en hvit

gjennomsiktig smokk for 0–6 måneder.

Mer komfortabel mating i barnets eget tempo

Enkelt tak på grunn av den unike ventilen på smokken

Reduser uro og ubehag

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Luften går inn i flasken, ikke i babyens mage

Unikt anti-kolikksystem

For å passe til babyens behov ettersom den vokser

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige

Fordeler og funksjoner:

Flaskene har en klinisk dokumentert kolikkhemmende virkning

Buet børstehode og formet tupp

Gjennomsiktig smokk

0 % BPA-produkt



AVENT-startsett for nyfødte SCD271/00

Høydepunkter

Tilpasset babyens behov ettersom den vokser

Smokker med fem forskjellige

gjennomstrømmingshastigheter er

tilgjengelige.

0 % BPA

Dette produktet inneholder 0 % BPA

Flaske- og smokkbørste

Spesialbuet børstehode og formet

håndtakstupp kommer til i hjørnene på alle

typer flasker, smokker og mateutstyr for grundig

rengjøring.

Klinisk dokumenterte flasker

Det unike antikolikksystemet består av Philips

AVENT-smokken og adapterringen som gjør at

luft trekkes inn i flasken i stedet for ned i

babyens mage, noe som gir bedre

fordøyelse***.

Gjennomsiktig smokk

Den ortodontiske, foldbare tuppen til den

gjennomsiktige smokken tar hensyn til den

naturlige utviklingen av barnets gane, tenner

og tannkjøtt. Alle smokkene våre er laget av

silikon, og er smak- og luktfrie.

Enkelt tak

Den unike ventilen på smokken bøyer seg med

babyens rytme. Melk strømmer gjennom i

takten babyen velger, noe som reduserer

overspising og gulping.

Reduserer urolighet betraktelig

Søvn og næring er viktig for babyens helse og

velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte

deltakere ble utført for å se om utformingen av

tåteflasker for nyfødte påvirket

"spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips

AVENT Classic-tåteflasken reduserte uro med

omtrent 28 minutter per dag sammenlignet

med sammenligningsflasken (46 min vs.

74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om

natten**.

Unik anti-kolikkventil

Når babyen spiser, bøyes den unike ventilen

på smokken slik at det slipper luft inn i flasken

i stedet for i babyens mage.***
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Spesifikasjoner

Følgende er inkludert:

Flaske- og smokkbørste: 1 deler

Gjennomsiktig smokk: 1 deler

Tåteflaske: 4 deler

Opprinnelsesland

England

Utforming

Flaskedesign: Vid hals, Ergonomisk form

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

Materiale

BPA-fri*

Funksjoner

Kan steriliseres

Flaske

Materiale: BPA-fri

Enkel bruk

Bruke flasken: Enkel å gjøre ren, Enkel å holde

Funksjoner

Få tak: Enkelt tak, Gjør det enklere å mate

babyen fra bryst

Smokk: Former seg etter materytme.

Anti-kolikkventil: Anti-kolikksystem i to deler

 

* *En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer

var mindre plaget av uro enn babyer som ble matet

med en flaske av et annet merke. (Undersøkelsen ble

utført av Institute of Child Health i London. 2008.)

* **En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer

som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av

kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke,

spesielt om natten.
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