
Natural-sut
 

2 stk.

Hurtigt gennemløb

6 m+

 
SCF044/27

Nem at kombinere med amning
Naturlig sut

Vores bløde sut med riflet struktur, som forhindrer sammenklappet sut, er designet til babyer, der vokser.

Bladformen og den naturlige sutteform hjælper babyen med at få fat - helt naturligt - og gør det nemt at

kombinere amning og madning med sutteflaske.

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Blød og jævn silikone til din babys ændrede behov

En behagelig og tilfredsstillende madning af din baby

Fleksibelt design med riflet struktur, som ikke klapper sammen

Leder luft væk fra babyens mave

Anti-kolikventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag

Andre fordele

Der fås sutter med forskellige gennemstrømningshastigheder



Natural-sut SCF044/27

Vigtigste nyheder Specifikationer

Naturlig sut

Den brede brystformede sut fremmer et

naturligt greb, der minder om grebet om et

bryst, så det bliver nemt for dit barn både at

blive ammet og få sutteflaske.

Blød og jævn silikone

Bidsikker og glat sut designet til den voksende

babys ændrede behov.

Fleksibelt design, som ikke klapper sammen

Blade og riller inde i sutten giver fleksibilitet

uden at klappe sammen for en uforstyrret

madning.

Anti-kolikventil

Anti-kolikventil, der er designet til at holde

luften væk fra babyens mave og dermed

reducerer kolik og ubehag.

Vælg den rette sut

Philips Avent Natural-serien har forskellige

blødheder af sutter og stigende

gennemstrømningshastigheder for hvert af

barnets udviklingstrin.

 

Materiale

Sut: Silikone, BPA-fri*

Hvad følger med

Blød sut med hurtigt gennemløb: 2 stk.

Udviklingsfaser

Fase: 6 m+

Funktioner

Nem at få fat på: Naturlig sut, Let at

kombinere bryst og flaske

Sut: Unikt bladformet design, blød og fleksibel

sut

Anti-kolikventil

 

* 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011
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