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glassutteflaske

 
1 flaske

120 ml

Sut med gennemløb til nyfødte

0 m+

 

SCF051/17

Nem at kombinere med amning
Naturlig sut

Vores Natural-flaske med en ultrablød sut minder mere om brystet. Den brede

brystformede sut med fleksibel spiraludformning og en komfortabel

kronbladsform giver et naturligt greb og gør det nemt at kombinere amning og

madning med sutteflaske.

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

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

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Rent glas

Varmebestandig

Glas af farmaceutisk kvalitet

Leder luft væk fra babyens mave

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

Andre fordele

Nem at bruge og rengøre, hurtig og nem at samle

Der fås sutter med forskellige gennemstrømningshastigheder

Kompatibel med Philips Avent Natural-sortimentet

Flasken indeholder ikke BPA*



Natural glassutteflaske SCF051/17

Vigtigste nyheder

Ultrablød sut

Sutten er en ultrablød struktur, der er designet

til at efterligne fornemmelsen af brystet.

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.

Fleksibelt, spiralformet design

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med

vores unikke komfortkronblade, der danner en

fleksibel sut og giver mulighed for en mere

naturlig madning, uden at sutten falder

sammen.

Varmebestandig

Natural-glasflasken kan modstå varme og

termiske chok. Derfor er det sikkert at opbevare

den i fryseren og opvarme den, og den er også

egnet til sterilisering.

Glas af farmaceutisk kvalitet

Borosilikatglas af høj kvalitet fra Frankrig for at

sikre den højeste kvalitet og den ultimative

renhed.

Anti-kolikventil

Anti-kolikventil, der er designet til at holde

luften væk fra babyens mave og dermed

reducerer kolik og ubehag.

Nem at bruge og rengøre

Bred flaskehals gør opfyldning og rengøring

nem. Kun få dele gør det hurtigt og nemt at

samle sutteflasken.

Vælg den rette sut

Philips Avent Natural-serien har forskellige

blødheder af sutter og stigende

gennemstrømningshastigheder for hvert af

barnets udviklingstrin.

Kompatibel med hele serien

Bland og kombiner vores brystpumpe-, flaske-

og kopdele, og skab det produkt, der fungerer

for dig, når du har brug for det!

Flasken indeholder ikke BPA*

Philips Avent Natural-flasken er fremstillet af

BPA-fri* materialer (polypropylen).

 



Natural glassutteflaske SCF051/17

Specifikationer

Materiale

Flaske: Glas, BPA-fri*

Sut: Silikone, BPA-fri*

Hvad følger med

Sutteflaske: 1 stk.

Design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Bred hals

Brugervenlig

Brug af flaske: Nem at samle, Nem at rengøre,

Nem at holde, Tåler opvaskemaskine og

mikrobølgeovn

Udviklingsfaser

Fase: 0-6 måneder

Funktioner

Nem at få fat på: Naturlig sut, Let at

kombinere bryst og flaske

Sut: Ultrablød og fleksibel sut, unikt bladformet

design

Anti-kolikventil

 

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

* Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik

skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen,

hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem.

Symptomerne omfatter gråd og klynken.
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