
Oplossingenpakket
voor borstvoeding

 

Classic

 
SCD277/00

Oplossingen voor borstvoeding
Bevat geen BPA

Het Avent-oplossingenpakket voor borstvoeding bestaat uit: 1 handkolf en bewaarfles voor moedermelk, 3

voedingsflessen van 125 ml en 2 van 260 ml en andere accessoires voor voeding en borstverzorging.

Handkolf

Stimuleert zacht en snel de melkafgifte

Meer melk op natuurlijke wijze

Ultracomfortabel en -effectief

Vochtinbrengende tepelcrème

Hydrateert en verzacht droge of gevoelige tepels

Met volledig pure, klinisch geteste lanoline en aloë vera

Zuigfles

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Afsluitplaatjes en onderkanten

Maken van alle Philips Avent-flessen handige bewaarflessen



Oplossingenpakket voor borstvoeding SCD277/00

Kenmerken

Stimuleert zacht en snel de melkafgifte

Het gepatenteerde Philips Avent-

massagekussen beweegt tijdens het kolven op

en neer. Het gebied rondom de tepel wordt zo

zacht gemasseerd om natuurlijke melkafgifte te

stimuleren.

Hydrateert en verzacht de huid

Hydrateert en verzacht droge of gevoelige

tepels tijdens het borstvoeden. Hypoallergeen,

geurloos, zonder toegevoegde kleurstoffen,

conserveringsmiddelen of parfum. De crème is

eenvoudig aan te brengen en hoeft niet te

worden verwijderd voor het borstvoeden.

Meer melk op natuurlijke wijze

Dankzij het afkolven is er altijd moedermelk

beschikbaar, zelfs als je er zelf niet kunt zijn

Gepatenteerd massagekussentje

Vijf zachte massagekussentjes bewegen op en

neer samen met de betrouwbare zuigkracht.

Het doel hiervan is een snelle en natuurlijke

melkproductie te stimuleren.

Afsluitplaatjes en onderkanten

Met de afsluitplaatjes maak je van alle Philips

Avent-flessen en -drinkbekers

bewaarcontainers voor melk en babyhapjes.

Ideaal voor het bewaren/invriezen van

afgekolfde moedermelk. Voeg een reisdop toe

om de speen, schroefring en afsluitdop schoon

te houden en deze onderweg altijd bij de hand

te hebben.

Vermindert huilerig gedrag aanzienlijk

Voldoende slaap en goede voeding zijn

essentiële voorwaarden voor een gezonde,

blije baby. Door middel van een medisch

onderzoek met willekeurige verdeling is

bekeken of het ontwerp van een babyfles

invloed heeft op het gedrag van een kind. De

Philips Avent Classic-babyfles verminderde

huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28

minuten per dag ten aanzien van de fles die

ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs 74

minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's

nachts duidelijk te merken.**

Met volledig pure, klinisch geteste

Met volledig pure, klinisch geteste lanoline en

aloë vera
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Specificaties

Land van herkomst

Engeland

Inclusief

Handkolf: 1 stk

Vochtinbrengende tepelcrème: 1 stk

Borstkompressen: 40 stk

Classic-fles van 125 ml: 3 stk

Classic-fles van 260 ml: 2 stk

Afsluitplaatje voor melkopslag: 6 stk

Reisverpakking voor spenen voor

pasgeborenen: 1 stk

Handleiding voor borstvoeding op DVD: 1 stk

Fles- en speenborstel: 1 stk

Ontwikkelingsfases

Fases: 0 - 6 maanden

* * Onderzoek onder twee weken oude baby's heeft

aangetoond dat baby's die met deze fles worden

gevoed minder huilerig gedrag vertonen dan baby's die

met een andere fles worden gevoed. (Onderzoek

uitgevoerd door het Institute of Child Health, Londen,

2008.)
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