Hefte før salg for Norge (2019, Juli 12)
Natural-flaskesmokk
• To deler
• Rask gjennomstrømming
• 6 md.+

SCF044/27

Kan enkelt kombineres med amming
Babyen får tak naturlig
Philips Avent myke, rillede flaskesmokk, som er designet for voksende babyer, forhindrer at tuppen klapper sammen.
Komfortbladene og den naturlige formen sikrer at babyen får tak naturlig, noe som gjør det lett å kombinere amming og mating
med flaske.
Fordeler

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Holder på luften for å unngå babyens mage

• Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken
• Mykt og glatt silikon

• Anti-kolikkventil utformet for å redusere kolikk og ubehag

En mer komfortabel og tilfredsstillende mating for babyen din

• Flaskesmokker med forskjellige melkestrømhastigheter

• Fleksibelt design som ikke klapper sammen

Andre fordeler

Funksjoner
Babyen får tak naturlig

Anti-kolikkventil utformet for å redusere kolikk og ubehag

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.

Anti-kolikkventil utformet for å holde luft vekk fra magen til babyen, for å
redusere kolikk og ubehag.

Mykt og glatt silikon

Flaskesmokker med forskjellige melkestrømhastigheter

Bitesikker og glatt flaskesmokk utformet for de stadig endrede behovene til en
baby i vekst.
Fleksibelt design som ikke klapper sammen

Philips Avent Natural-serien tilbyr forskjellige mykhetsnivåer på smokken og
økende melkestrøm for alle utviklingstrinn.

Bladene og rillene inni flaskesmokken er fleksible og klapper ikke sammen, for
uavbrutt mating.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Opprinnelsesland
Storbritannia

Mål, emballasje
Ja

Materiale
Smokk

Silikon
BPA-fri*

Følgende er inkludert:
Myk smokk med rask
gjennomstrømming

2 deler

Utviklingstrinn
Trinn

6 md.+

Funksjoner
Få tak
Smokk
Anti-kolikkventil

Babyen får tak naturlig
Kombiner amming og mating med
flaske enkelt
Unike komfortblader, myk og fleksibel
flaskesmokk
Ja

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

13,50 cm
6,00 cm
6,00 cm
0,03 kg
0,05 kg
08710103873983
1
GB
392490

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

23,30 cm
15,00 cm
6,90 cm
0,35 kg
18710103873980
6

data kan endres
2019, Juli 12

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