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Klassisk

 
SCD277/00

Ammeløsninger
Uten BPA

AVENT-settet med ammeløsninger inneholder følgende: 1 x manuell brystpumpe og beholder for brystmelk,

3 x 125 ml / 4 oz tåteflasker, 2 x 260 ml / 9 oz tåteflasker og annet tilbehør for amming og brystpleie.

Manuell brystpumpe

Stimulerer en skånsom og rask melkestrøm

Mer melk, på naturlig vis

Ultrabehagelig og effektiv

Fuktighetsgivende brystvortekrem

Fukter og mykgjør tørre eller sensitive brystvorter

Med ren lanolin og aloe vera av medisinsk standard

Tåteflaske

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

Forseglede plater og baser

Konverter alle AVENT-flaskene til lagringsbeholdere for melk.



Sett for ammeløsninger SCD277/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Stimulerer en skånsom og rask melkestrøm

Når du pumper, vil de patenterte Philips

AVENT-massasjeputene bevege seg inn og ut

for skånsom massering av området rundt

brystvorten og gi en naturlig melkestrøm.

Fukter og mykgjør huden

Fukter og mykgjør tørre eller sensitive

brystvorter under amming. Hypoallergenisk og

ikke tilsatt fargestoffer, konserveringsmidler

eller parfyme. Enkel å smøre på, trenger ikke

fjernes før ammingen

Mer melk, på naturlig vis

Pumping gjør brystmelken tilgjengelig også

når du ikke er det

Patenterte massasjeputer

Fem myke massasjeputer beveger seg forsiktig

ut og inn sammen med det pålitelige

vakuumet. Dermed stimuleres det til en rask og

naturlig strøm av melk.

Forseglede plater og baser

Plater konverterer alle Philips AVENT-flasker

og -kopper til oppbevaringsbeholdere for melk

og mat. Perfekt for å oppbevare/fryse utpumpet

brystmelk. Hold skruringen og dekselet til

brystvorten ren og kompakt for reising ved å

bruke et forseglingslokk

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**.

Med ren, medisinsk standard

Med ren lanolin og aloe vera av medisinsk

standard

Opprinnelsesland

England

Følgende er inkludert:

Manuell brystpumpe: 1 deler

Fuktighetsgivende brystvortekrem: 1 deler

Engangsammeinnlegg: 40 deler

Klassisk flaske 4 oz: 3 deler

Klassisk flaske 9 oz: 2 deler

Forseglingslokk for oppbevaring av melk:

6 deler

Reisepakke med smokk for nyfødt: 1 deler

DVD om veiledning for amming: 1 deler

Flaske- og smokkbørste: 1 deler

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

* *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.)
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