
Natural-napp

 

2 delar

Normalt flöde

3 m+

 

SCF043/27

Enkel att kombinera med amning
Extra mjuk och flexibel napp

Philips Avent extra mjuka, spiralformade napp med flexibel design påminner mer

om amning. De bekväma inläggen och den naturliga nappformen ger ett naturligt

grepp och gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

En bekväm och mysig matstund för barnet

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Leder bort luften från ditt barns mage

Ventil som är utformad för att minska tecken på kolik och obehag

Övriga fördelar

Nappar med olika flödeshastigheter



Natural-napp SCF043/27

Funktioner Specifikationer

Naturligt grepp tack vare den breda

bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen

uppmuntrar till ett naturligt grepp och

underlättar övergången från bröst till

nappflaska för spädbarnet.

Extra mjuk napp utformad för att påminna

om bröstet

Nappen har en extra mjuk struktur som är

utformad för att efterlikna bröstet.

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med våra

unika inlägg för att skapa en flexibel napp,

vilket möjliggör en mer naturlig matning utan

att nappen kläms ihop.

Ventil som är utformad för att minska tecken

på kolik och obehag

Ventil som motverkar tecken på kolik, utformad

för att hålla luften borta från ditt barns mage,

vilket minskar risken för kolik och obehag.

Nappar med olika flödeshastigheter

Philips Avent Natural-serien erbjuder olika

nappmjukhet och ökande flödeshastigheten för

varje utvecklingssteg för ditt barn.

 

Material

Dinapp: Silikon, BPA-fri*

Vad medföljer?

ultra soft-napp med medelflöde: 2 delar

Utvecklingsstadier

Stadie: 3 m+

Funktioner

Grepp: Naturligt grepp, Lätt att kombinera

amning med flaskmatning

Dinapp: Mycket mjuk och flexibel mycket mjuk

napp

Ventil som motverkar tecken på kolik

 

* 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
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