
 

Natural-babyflaske

 
Én tåteflaske

125 ml

Med gjennomstrømming for
nyfødte

0 mnd+

 

SCF030/16

Kan enkelt kombineres med amming
Babyen får tak naturlig

Philips Avent Natural-flaske med en ultramyk smokk har en mer brystlignende

utforming. Den brede, brystformede smokken med fleksibelt spiraldesign og

komfortblader sikrer at babyen får tak naturlig, og gjør det enkelt å kombinere

amming og mating med flaske.

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

En mer komfortabel og tilfredsstillende mating for babyen din

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Holder på luften for å unngå babyens mage

Ventil som er utformet for å redusere tegn på kolikk og ubehag

Andre fordeler

Smokker med forskjellige melkestrømhastigheter

Lett og komfortabel å holde i

Enkel å bruke og rengjøre

Kompatibel med Philips Avent Natural-serien

Denne flasken er BPA-fri*



Natural-babyflaske SCF030/16

Høydepunkter

Naturlig tak på grunn av den brede

brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir et

naturlig tak på samme måte som et ekte bryst,

og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både

bryst og flaske.

Ultramyk smokk utformet for å etterligne

følelsen av brystet

Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å

etterligne følelsen av brystet.

Fleksibelt spiraldesign kombinert med

komfortblader

Det fleksible spiraldesignet kombinert med de

unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og

en mer naturlig mating uten at smokken faller

sammen.

Ventil som er utformet for å redusere tegn på

kolikk og ubehag

Anti-kolikkventil utformet for å holde luft vekk

fra magen til babyen, for å redusere kolikk og

ubehag.

Smokker med forskjellige

melkestrømhastigheter

Philips Avent Natural-serien tilbyr forskjellige

mykhetsnivåer på smokken og økende

melkestrøm for alle utviklingstrinn.

Lett og komfortabel å holde i

På grunn av den unike formen er denne flasken

enkel å holde og gripe i alle retninger for å gi

maksimal komfort, selv med små babyhender.

Enkel å bruke og rengjøre

Den brede flaskehalsen gjør det enkelt å

rengjøre og fylle flasken. Den består bare av

noen få deler, slik at den er enkel og rask å

sette sammen.

Kan kombineres med Philips Avent Natural-

serien

Bytt mellom brystpumpen, flasken og

koppdelene, og lag det produktet som fungerer

for deg, akkurat når du trenger det.

Denne flasken er BPA-fri*

Philips Avent Natural-flasken er laget av et

BPA-fritt* materiale (polypropylen).

 



Natural-babyflaske SCF030/16

Spesifikasjoner

Materiale

Flaske: Polypropylen, BPA-fri*

Smokk: BPA-fri*, Silikon

Følgende er inkludert:

Tåteflaske: 1 deler

Utforming

Flaskedesign: Ergonomisk form, Vid hals

Enkel i bruk

Bruke flasken: Enkel å holde, Enkel å sette

sammen, Enkel å gjøre ren

Utviklingstrinn

Trinn: 0–12 måneder

Funksjoner

Få tak: Babyen får tak naturlig, Kombiner

amming og mating med flaske enkelt

Smokk: Unike komfortblader, ultramyk og

fleksibel smokk

Anti-kolikkventil

 

* 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

* Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk

forårsakes av at babyer svelger luft under matingen,

noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet.

Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.
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