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A forma mais natural para alimentar a biberão
Fácil de combinar com a amamentação

Este conjunto de oferta Philips Avent Natural inclui um biberão Natural transparente de 125 ml, um biberão

Natural de 260 ml decorado e duas chupetas com decoração temática de animais a combinar.

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Uma alimentação mais confortável que deixa o bebé satisfeito

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

Afasta o ar da barriga do seu bebé

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

Outras vantagens

Forma ergonómica para o máximo conforto

Fácil de utilizar e limpar, montagem rápida e fácil

Chupeta ortodôntica

Os biberões não contêm BPA*

Disponíveis tetinas de diferentes fluxos na gama

Compatível com a gama Philips Avent

Com a confiança das mães desde 1984
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Destaques

Agarrar natural da tetina

A tetina larga semelhante ao formato do peito

permite um agarrar natural, facilitando a

combinação da amamentação e da

alimentação a biberão para o seu bebé.

Pétalas confortáveis e exclusivas

As secções em pétala no interior da tetina

aumentam a suavidade e a flexibilidade sem

contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar

de uma alimentação mais confortável, que o

deixa satisfeito.

Válvula anticólicas avançada

A inovadora válvula dupla foi concebida para

reduzir as cólicas e o desconforto através da

introdução de ar no biberão, e não na barriga

do bebé.

Forma ergonómica

Formato muito confortável, fácil de segurar em

qualquer direcção, mesmo para as mãos

pequeninas dos bebés.

Fácil de utilizar e limpar

O gargalo largo do biberão facilita o

enchimento e a limpeza. Tem apenas algumas

peças para uma montagem rápida e simples.

Chupeta ortodôntica

A tetina ortodôntica e colapsável da chupeta

respeita o desenvolvimento natural do palato,

dentes e gengivas do seu bebé. Todas as

nossas chupetas são fabricadas em silicone,

são inodoras e não têm sabor.

Sem BPA*

Os biberões Natural da Philips Avent são

fabricados com material sem BPA*

(polipropileno).

Adapta-se às necessidades de crescimento

do seu bebé

A gama de biberões Natural da Philips Avent

oferece diferentes fluxos nas tetinas para

acompanhar o crescimento do seu bebé.

Lembre-se de que as indicações etárias são

aproximadas, visto que os ritmos de

desenvolvimento dos bebés são diferentes.

Todas as tetinas estão disponíveis em

embalagens duplas: primeiro fluxo, recém-

nascido, lento, médio, rápido, fluxo variável e

fluxo para alimentos espessos.

Logótipo Verde da Philips

Os produtos ecológicos da Philips podem

reduzir os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips

– eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Biberão

Material: Sem BPA*

Design

Design do biberão: Forma ergonómica,

Gargalo largo

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 - 6 meses

Fácil de utilizar

Utilização do biberão: Fácil de montar, Fácil

de limpar, Fácil de segurar

Características

Pode ser esterilizado

Funções

Válvula anticólicas: Sistema anticólicas

avançado

Agarrar a tetina: Combinação fácil de

amamentação e alimentação a biberão,

Agarrar natural da tetina

Tetina: Tetina extra suave e flexível, Pétalas

confortáveis e exclusivas

Material

Biberão: Sem BPA*, Polipropileno

Tetina: Sem BPA*, Silicone

Inclui

Biberão: 2 unid.

Chupeta: 2 unidades

* 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE
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