
Starterset voor
pasgeborenen

 

Classic+

 
SCD371/01

Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*

Ontwikkeld voor ononderbroken voeden

Deze Philips Avent Classic+-cadeaustarterset voor pasgeborenen bevat 4 Classic+-flessen (2x 125 ml en 2x 260

ml), een oefenbeker met zachte speen en een witte transparante speen voor baby's van 0-6 maanden.

Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*

Anti-colic-ventiel dat darmkrampjes aantoonbaar vermindert*

60% minder huilerig gedrag 's nachts*

De geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, zodat je kunt voeden zonder onderbrekingen

Speenvorm ontworpen om goed aan te leggen

Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

Lekvrij design

Weinig onderdelen voor snelle en eenvoudige montage en reiniging

Gemakkelijk vast te houden

Andere voordelen

Oefenbeker voor gemakkelijke overgang naar zelfstandig drinken

Orthodontische, symmetrische en samenvouwbare speen

BPA-vrij*

Compatibel met andere Philips Avent-producten

Spenen met verschillende toevoersnelheden verkrijgbaar
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Kenmerken

Minder darmkrampjes

Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om

winderigheid, darmkrampjes en ongemak te

verminderen. Tijdens het voeden zorgt het

ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het

flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en

de lucht naar de achterkant van de fles wordt

geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en

weg van het buikje van je baby zodat die

minder last heeft van vervelende

darmkrampjes.

Minder huilerig gedrag

De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor

minder huilerig gedrag. Baby's die werden

gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen

toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag

dan baby's die werden gevoed met een

antikrampjesfles van een concurrent.*

Ononderbroken voeden

Met de speenvorm kan je baby goed

aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt

dat de speen inklapt, voor een comfortabele

voeding zonder onderbrekingen.

Lekvrij design

Onze Anti-colic-fles is ontworpen om lekken

tijdens het voeden te voorkomen, zodat voeden

een waar plezier wordt.

Eenvoudig in elkaar zetten en schoonmaken

Met slechts 4 onderdelen, een brede hals en

afgeronde hoeken is het eenvoudig om onze

fles snel in elkaar te zetten en grondig te

reinigen. Wees gerust dat de fles in een mum

van tijd weer schoon is.

Gemakkelijk vast te houden

Door de unieke flesvorm is deze fles

eenvoudig en in elke gewenste houding vast te

houden.

De eerste stap naar een drinkbeker

Met de oefenbeker kan je kind de fles zelf

vasthouden en drinken uit een vertrouwde

speen.

Orthodontische speen

Platte, druppelvormige, symmetrische spenen

die niet hinderlijk zijn voor de natuurlijke

ontwikkeling van het gehemelte, de tanden en

het tandvlees van je baby, zelfs niet als de

speen ondersteboven raakt in de mond.

BPA-vrij*

De Philips Avent Classic+-voedingsfles is

gemaakt van BPA-vrij* materiaal

(polypropyleen).

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.



Starterset voor pasgeborenen SCD371/01

Specificaties

Inclusief

Babyfles: 4 stk

Oefenbeker: 1 stk

Transparante speen: 1 stk

Materiaal

Flesvoeding: BPA-vrij*, Polypropyleen

Speen: BPA-vrij*, Siliconen

Ontwerp

Flesontwerp: Brede hals, Ergonomische

vormgeving

Gebruiksgemak

Flesgebruik: Gemakkelijk schoon te maken,

Eenvoudig in elkaar te zetten, Gemakkelijk vast

te houden

Gebruiksgemak: Geschikt voor

vaatwasmachine en magnetron

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0-12 maanden

Functies

Antikrampjesventiel: Airflex-ventielsysteem

om luchtinname te verminderen

Speen: Eenvoudig aanleggen, geribbelde

structuur voorkomt inklappen van speen,

bewezen antikrampjessysteem

Gebruiksgemak: eenvoudig schoon te maken

en in elkaar te zetten, lekvrij

Compatibiliteit: Volledige Classic+-

compatibiliteit

Kenmerken

Kan worden gesteriliseerd

* Baby's van 2 weken oud die worden gevoed met een

Philips Avent-fles hebben minder last van

darmkrampjes dan baby's die worden gevoed met een

conventionele fles. Baby's van 2 weken oud die worden

gevoed met een Philips Avent-fles vertonen minder

huilerig gedrag dan baby's die worden gevoed met een

andere fles.

* 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
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