
Startset för nyfödda

 

Classic

 

SCD271/00

Lugnar ditt barn, särskilt på natten*
Mindre kolik**

Det praktiska SCD271/00-setet från Philips Avent innehåller fyra Classic-flaskor (2

x 125 ml och 2 x 260 ml), en flask- och nappborste samt en vit, genomskinlig napp

för barn på 0–6 månader.

Bekvämare matning i barnets takt

Enkelt grepp tack vare nappens unika ventil

Minska kinkighet och obehag

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Leder bort luften från ditt barns mage

System som kliniskt bevisats motverka kolik

Passar ditt barns växande behov

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns

Fördelar och funktioner:

Kliniskt bevisat att flaskorna minskar kolik

Svängt borsthuvud och gjuten spets

Ortodontisk napp

Produkt med 0 % BPA
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Funktioner

Passar ditt barns växande behov

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns.

0 % BPA

Den här produkten innehåller 0 % BPA

Flask- och nappborste

Med det särskilda svängda borsthuvudet och

den gjutna handtagsspetsen når du att

noggrant rengöra alla hörn av alla typer av

flaskor, nappar och matningsutrustning.

Kliniskt beprövade flaskor

Det unika kolikmotverkande systemet består av

Philips Avent-dinappen och en adapterring

som släpper in luft i flaskan istället för i

barnets mage, vilket underlättar

matsmältningen.*

Ortodontisk napp

Den ortodontiska, hopfällbara toppen på den

genomskinliga nappen tar hänsyn till den

naturliga utvecklingen av barnets gom, tänder

och tandkött. Alla våra nappar är tillverkade av

silikon och är smak. och luktfria.

Enkelt grepp

Den unika ventilen på dinappen anpassas

efter barnets rytm. Mjölken rinner bara i den

hastighet som barnet väljer, vilket minskar

risken att barnet äter för mycket, spottar ut och

kräks.

Gör barnet mindre kinkigt

Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa

och välmående. En randomiserad klinisk studie

genomfördes för att fastställa om designen på

nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips

Avent Classic-nappflaskan visades minska

kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med

en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter,

p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**

Unikt anti-koliksystem

Medan barnet suger böjs den unika ventilen på

nappen så att luften hamnar i flaskan istället

för barnets mage.*
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Specifikationer

Vad medföljer?

Flask- och nappborste: 1 delar

Genomskinlig napp: 1 delar

Nappflaska: 4 delar

Ursprungsland

England

Design

Flaskans design: Vid hals, Ergonomisk form

Utvecklingsstadier

Stadier: 0–6 månader

Material

BPA-fri*

Funktioner

Kan steriliseras

Flaskmata

Material: BPA-fri

Lättanvänd

Flaskanvändning: Enkel att rengöra, Lätt att

hålla i

Funktioner

Grepp: Enkelt grepp, Underlättar för barnet att

ta nappen

Napp: Böjer sig efter dirytmen

Ventil som motverkar tecken på kolik: System i

två delar som motverkar kolik

 

* * En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn

var mindre kinkiga jämfört med barn som matades med

en annan flaska. (Studien utfördes av Institute of Child

Health, London. 2008.)

* ** En klinisk studie visade att två veckor gamla

spädbarn som matades med en Avent-flaska mer

sällan drabbades av kolik än spädbarn som matades

med en annan ledande flaska, särskilt på natten.
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