
Amningssæt
 

Classic

 
SCD277/00

Amning
BPA-fri

Avent-amningssættet omfatter: 1 x manuel brystpumpe og beholder til modermælk, 3 x 125 ml sutteflasker, 2 x

260 ml sutteflasker og andet madnings- og brystplejetilbehør.

Manuel brystpumpe

Stimulerer blidt mælkestrømmen

Mere mælk på en naturlig måde

Ultrabehagelig og effektiv

Fugtighedscreme til brystvorter

Giver fugt og blødgør tørre og sensitive brystvorter

Med ultra-ren, medicinsk godkendt lanolin og aloe vera

Sutteflaske

Klinisk påvist reduktion af klynken

Forseglingsdiske og -baser

Omdan alle Philips Avent-flasker til beholdere til opbevaring af modermælk



Amningssæt SCD277/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Stimulerer blidt mælkestrømmen

I takt med udmalkningen bevæger den

patenterede Philips Avent-massageanordning

sig ind og ud og masserer blidt området

omkring brystvorten, så det stimulerer en

naturlig mælkestrøm.

Giver fugt og blødgør huden

Giver fugt og blødgør tørre eller sensitive

brystvorter under amning. Allergivenlig, duftfri,

uden tilsat farve, konserveringsmidler eller

parfume. Let at påføre og skal ikke fjernes

inden amning

Mere mælk på en naturlig måde

Udmalkning gør det muligt at give mælk, selv

når du ikke er der

Patenterede massagepuder

Fem bløde, bladformede massageanordninger

bevæger sig ind og ud og arbejder i takt med

det pålidelige vakuum. De hjælper med at

stimulere en hurtig, naturlig mælkestrøm

Forseglingsdiske og -baser

Diske omdanner alle Philips Avent-flasker og

kopper til beholdere til opbevaring af mælk og

mad. Ideel til opbevaring/nedfrysning af din

udmalkede brystmælk. Hold sut, skruering og

beskyttelseshætte-samling ren og kompakt til

rejser, ved blot at tilføje en tætningsbase

Reducerer klynken betydeligt

Søvn og næring er altafgørende for dit

spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt

klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om

udformningen af spædbørns sutteflasker

påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at

Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede

klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag

i forhold til den sutteflaske, der blev

sammenlignet med (46 min. vs. 74 min.,

p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**

Med ultra-ren, medicinsk godkendt

Med ultra-ren, medicinsk godkendt lanolin og

aloe vera

Oprindelsesland

England

Hvad følger med

Manuel brystpumpe: 1 stk.

Fugtgivende creme til brystvorter: 1 stk.

Engangsammeindlæg: 40 stk.

Klassisk flaske 125 ml: 3 stk.

Klassisk flaske 260 ml: 2 stk.

Forseglingsdisk til opbevaring af mælk: 6 stk.

Rejsesæt med sut til nyfødt: 1 stk.

Vejlednings-DVD om amning: 1 stk.

Flaske- og suttebørste: 1 stk.

Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder

* * En klinisk test viste, at ved to uger klynkede babyerne

mindre end babyer, der fik mad med en anden slags

flaske (testen blev udført af Institute of Child Health,

London, 2008).
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