
Amningsset
 

Classic

 
SCD277/00

Amning
BPA-fria

AVENT-amningsset Innehåller: 1 x manuell bröstpump och förvaringsflaska för bröstmjölk, 3 x 125 ml nappflaskor,

2 x 260 ml nappflaskor samt andra tillbehör för amning och bröstvård.

Manuell bröstpump

Stimulerar varsamt ett snabbt mjölkflöde

Mer mjölk, på ett naturligt sätt

Ultrabekväma och effektiva

Fuktgivande bröstvårtskräm

Återfuktar och mjukar upp torra och känsliga bröstvårtor

Med extra ren, medicinsk form av lanolin och aloe vera

Nappflaskor

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Förslutningslock och -stycken

Omvandlar alla Philips AVENT-flaskor till förvaringskärl för mjölk



Amningsset SCD277/00

Funktioner Specifikationer

Stimulerar varsamt ett snabbt mjölkflöde

När du pumpar rör sig Philips patenterade

AVENT-massagekudde inåt och utåt och

masserar försiktigt området runt bröstvårtan,

vilket stimulerar det naturliga mjölkflödet.

Återfuktar och mjukar upp huden

Återfuktar och mjukar upp torra och känsliga

bröstvårtor under amningsperioden.

Hypoallergen, luktfri, utan färgämnen,

konserveringsmedel och parfym. Enkel att

stryka på, behöver inte tas bort före amning

Mer mjölk, på ett naturligt sätt

Om du pumpar ut bröstmjölk finns det alltid

mjölk tillgänglig, även när du inte är där

Patenterad massagekudde

Med hjälp av vakuum rör sig fem bladformade

plattor försiktigt inåt och utåt. Det hjälper till att

stimulera ett snabbt och naturligt mjölkflöde.

Förslutningslock och -stycken

Locken omvandlar alla Philips AVENT-flaskor

och -muggar till förvaringsbehållare för mjölk

och mat. Perfekt för förvaring/nedfrysning av

utpumpad bröstmjölk. Håll dinapp, skruvring

och skyddslock rena och kompakt förvarade på

resan med hjälp av ett förslutningsstycke

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 med

74 minuter, p=0,05). Det gällde i hög grad

nattetid.**

Med extra ren, medicinsk form

Med extra ren, medicinsk form av lanolin och

aloe vera

Ursprungsland

England

Vad medföljer?

Manuell bröstpump: 1 delar

Fuktgivande bröstvårtskräm: 1 delar

Ultrabekväma amningskupor för

engångsbruk:

40 delar

Classic-flaska, 125 ml: 3 delar

Classic-flaska, 260 ml: 2 delar

Förslutningslock för mjölkförvaring: 6 delar

Reseförpackning med nappar för nyfödda:

1 delar

Amningsguide på DVD: 1 delar

Flask- och nappborste: 1 delar

Utvecklingsstadier

Stadier: 0–6 månader

* * 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.)
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