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Det naturliga sättet att påbörja flaskmatning

Set med flaska, dinapp och napp

Ett sortiment med fyra praktiska Natural-flaskor (2x 125 ml och 2x 260 ml), en

flask- och nappborste samt en vit, genomskinlig napp för barn mellan 0 och 6

månader. Med den nya flaskan känns flaskmatningen naturligare, och amning och

flaskmatning går lätt att kombinera.

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

En bekvämare och mysigare matstund för barnet

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Leder bort luften från ditt barns mage

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Enkel att hålla och att greppa i alla riktningar

Ergonomisk form för maximal komfort

Övriga fördelar

Ortodontisk napp

Enkel rengöring med det svängda borsthuvudet

Går att kombinera med Philips Avent Natural-sortimentet

Enkel att använda och rengöra, snabb och lätt att sätta ihop

Flaskorna är BPA-fria*
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Funktioner

Naturligt grepp

Den breda, bröstvårtsformade nappen

uppmuntrar till ett naturligt grepp och

underlättar övergången från bröst till

nappflaska för spädbarnet.

Unika och bekväma inlägg

Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer

flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får

en mer behaglig och mysig matstund.

Avancerad ventil som motverkar tecken på

kolik

Modellen har ett innovativt system med dubbla

ventiler som motverkar tecken på kolik och

obehag genom att luften hamnar i flaskan och

inte i barnets mage.

Ergonomisk form

Tack vare dess unika form är den här flaskan

lätt och bekväm att hålla och greppa från alla

vinklar, även för ett barns små händer.

Ortodontisk napp

Den ortodontiska, hopfällbara toppen på den

genomskinliga nappen tar hänsyn till den

naturliga utvecklingen av barnets gom, tänder

och tandkött. Alla våra nappar är tillverkade av

silikon och är smak. och luktfria.

Kompatibilitet med hela övriga utbudet

Philips Avent Natural-flaskan kan användas

med alla produkter i Philips Avent-serien, med

undantag för Classic-flaskorna och -

mugghandtagen. Vi rekommenderar att

Natural-flaskorna endast används med

Natural-dinapparna.

Böjt borsthuvud

Med det särskilda svängda borsthuvudet och

den gjutna handtagsspetsen når du att

noggrant rengöra alla hörn av alla flaskor med

vid hals, nappar och matningsprodukter.

Enkel att använda och rengöra

En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på

och rengöra. Den består av få delar, vilket gör

att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.

Flaskorna är BPA-fria*

De nya Philips Avent Natural-flaskorna är

tillverkade i ett BPA-fritt* material

(polypropylen).
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Specifikationer

Ursprungsland

England

Material

Flaskmata: BPA-fri*, Polypropylen

Napp: BPA-fri*, Silikon

Vad medföljer?

Nappflaska: 4 delar

Flask- och nappborste: 1 delar

Genomskinlig napp: 1 delar

Flaskmata

Material: BPA-fri*

Design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Lättanvänd

Flaskanvändning: Lätt att hålla i, Lätt att

montera, Enkel att rengöra

Utvecklingsstadier

Stadier: 0–6 månader

Funktioner

Grepp: Lätt att kombinera amning med

flaskmatning, Naturligt grepp

Napp: Extra mjuk och flexibel napp, Unika och

bekväma inlägg

Ventil som motverkar tecken på kolik:

Avancerat system som motverkar tecken på

kolik

Funktioner

Kan steriliseras
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