
Oplossingenpakket
voor borstvoeding

SCD281/00

Borstvoeding op zijn eenvoudigst
Avent-borstverzorging

Comfortabel kolven, eenvoudig bewaren en voeden, en bescherming van je tepels: de

borstvoedingsoplossingen van Philips Avent bieden talloze voordelen.

Kolven

Handkolf met massagekussen

Bewaren

Afsluitplaatjes

Voeden

Flessen die darmkrampjes aantoonbaar verminderen

Verzorging

Vochtinbrengende tepelcrème



Oplossingenpakket voor borstvoeding SCD281/00

Kenmerken Specificaties

Handkolf

Als je gestrest bent of haast hebt, kan het

afkolven minder gemakkelijk gaan en wordt de

melkproductie mogelijk ook minder. Het is dus

belangrijk dat je ontspannen bent en je

comfortabel voelt. Onze handkolf is ontwikkeld

voor optimaal comfort tijdens het afkolven.

Flessen zijn klinisch onderzocht

Het unieke antikrampjessysteem bestaat uit de

Philips Avent-speen en een adapterring voor

een betere spijsvertering: lucht komt in de fles

in plaats van in het buikje van je baby.*

Vochtinbrengende tepelcrème

Hypoallergeen voor moeder en baby.

Hydrateert en verzacht droge of gevoelige

tepels. De crème is eenvoudig aan te brengen

en hoeft niet te worden verwijderd voor het

borstvoeden.

Afsluitplaatjes

Maakt van alle Philips Avent-flessen handige

bewaarflessen.

Land van herkomst

EU

Inclusief

Handkolf: 1 stk

Classic-fles van 125 ml: 3 stk

Classic-fles van 260 ml: 2 stk

Extra zachte speen voor pasgeborenen: 2 stk

Extra zachte speen voor langzame toevoer:

2 stk

Reisverpakking voor spenen voor

pasgeborenen: 1 stk

Afsluitplaatje voor melkopslag: 6 stk

Vochtinbrengende tepelcrème: 1 stk

Borstkompressen: 40 stk

Fles- en speenborstel: 1 stk

Handleiding voor borstvoeding op DVD: 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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