
Natural-
flaskesmokk

 

To deler

Tykk føde

6 md.+

 
SCF046/27

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.

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Mykt og glatt silikon

En mer komfortabel og tilfredsstillende mating for babyen din

Fleksibelt design som ikke klapper sammen

Holder på luften for å unngå babyens mage

Anti-kolikkventil utformet for å redusere kolikk og ubehag

Andre fordeler

Flaskesmokker med forskjellige melkestrømhastigheter



Natural-flaskesmokk SCF046/27

Høydepunkter Spesifikasjoner

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.

Mykt og glatt silikon

Bitesikker og glatt flaskesmokk utformet for de

stadig endrede behovene til en baby i vekst.

Fleksibelt design som ikke klapper sammen

Bladene og rillene inni flaskesmokken er

fleksible og klapper ikke sammen, for uavbrutt

mating.

Anti-kolikkventil utformet for å redusere

kolikk og ubehag

Anti-kolikkventil utformet for å holde luft vekk

fra magen til babyen, for å redusere kolikk og

ubehag.

Flaskesmokker med forskjellige

melkestrømhastigheter

Philips Avent Natural-serien tilbyr forskjellige

mykhetsnivåer på smokken og økende

melkestrøm for alle utviklingstrinn.

 

Materiale

Smokk: Silikon, BPA-fri*

Følgende er inkludert:

Myk flaskesmokk for tykk føde: 2 deler

Utviklingstrinn

Trinn: 6 md.+

Funksjoner

Få tak: Babyen får tak naturlig, Kombiner

amming og mating med flaske enkelt

Anti-kolikkventil

Smokk: Unike komfortblader, myk og fleksibel

flaskesmokk

 

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