Natural-speen
2 stuks
Variabele speen
3m+
SCF045/27

Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Op een natuurlijke manier aanleggen
Onze zachte, geribbelde speen voorkomt inklappen en is ontworpen voor groeiende baby's. De
comfortkussentjes en de natuurlijke vorm van de speen voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en ﬂesvoeding
gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
Maakt het combineren van borst- en ﬂesvoeding gemakkelijk
De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen
Zachte, gladde siliconen voor de wisselende behoeften van je baby
Je baby kan comfortabel en tevreden drinken
Flexibel, anti-inklapbaar design met geribbelde speen
Voorkomt dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt
Antikrampjes-ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak
Andere voordelen
Spenen met verschillende toevoersnelheden verkrijgbaar

Natural-speen

SCF045/27

Kenmerken

Speciﬁcaties

Op een natuurlijke manier aanleggen

Antikrampjesventiel

Land van herkomst
Verenigd Koninkrijk
Materiaal
Speen: Siliconen, BPA-vrij*
Inclusief
Zachte speen voor variabele drinksnelheid:
2 stk

De vorm van de brede speen lijkt op die van
een borst en stimuleert zo het natuurlijk
aanleggen. Zo is het voor jou én je baby
gemakkelijker om borst- en ﬂesvoeding te
combineren.

Antikrampjes-ventiel dat is ontworpen om de
lucht uit de maag van je baby te houden en
darmkrampjes en ongemak te verminderen.
De juiste speen kiezen

Zachte, gladde siliconen
Bijtvaste, gladde speen voor de wisselende
behoeften van je opgroeiende baby.
De Philips Avent Natural-serie bestaat uit
spenen met verschillende zachtheden en
toevoersnelheden voor elke ontwikkelingsfase
van je baby.

Flexibel, anti-inklapbaar design

Ontwikkelingsfases
Fases: 3m+
Functies
Aanleggen: Op een natuurlijke manier
aanleggen, Maakt het combineren van borsten ﬂesvoeding gemakkelijk
Antikrampjesventiel
Speen: Unieke comfortkussentjes, zachte en
ﬂexibele speen

Kussentjes en ribbels in de speen zorgen voor
ﬂexibiliteit zonder dat de speen inklapt, voor
een ononderbroken voeding.
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* 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

