
 

Handkolf met fles

 
Gemakkelijk voor onderweg

Kolf met zacht massagekussen

Bevat fles en speen

Reisdeksel en afsluitplaatje

 

SCF330/20

Meer comfort en meer melk — makkelijk voor

onderweg*

Handkolf met massagekussen

Ga lekker zitten zonder voorover te leunen terwijl ons zachte massagekussen je

melktoevoer stimuleert. De Avent-handkolf heeft weinig onderdelen, is eenvoudig

in elkaar te zetten en gemakkelijk te gebruiken en schoon te maken. Bovendien is

de kolf licht en compact, waardoor onderweg afkolven een eitje wordt.

Klinisch bewezen minder vooroverbuigen*

Ontspannen houding dankzij het speciale ontwerp

Zacht massagekussen met massagepunten

Zacht massagekussen stimuleert subtiel de melkafgifte

Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken

Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp

Compact en lichtgewicht ontwerp

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

Inclusief onze Natural-fles en -speen voor natuurlijk aanleggen
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Kenmerken

Ontspannen houding

Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt

ervoor dat je melk direct van je borst in de fles

stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt

in dat je gemakkelijker kunt zitten tijdens het

kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te

zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als

je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens

het kolven, helpt dat de melk makkelijker te

laten stromen.

Zacht massagekussen

De satijnzachte structuur van ons

massagekussen voelt warm aan op de huid en

zorgt voor een comfortabele en zachte

stimulatie van je melkafgifte. Ons

karakteristieke massagekussen imiteert het

zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie

van de melkafgifte.

Handig voor onderweg

De borstkolf is klein en licht, wat betekent dat

je hem gemakkelijk kunt opbergen en

meenemen. Daardoor kun je buitenshuis

discreter kolven.

Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en

schoonmaken

Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp.

Eenvoudig melk afkolven voor je baby, waar je

ook bent.

Inclusief onze Natural-fles

De vorm van de brede speen lijkt op de borst

en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is

het voor jou én je baby gemakkelijker om

borst- en flesvoeding te combineren.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Materiaal

Borstkolf: BPA-vrij * (alleen onderdelen die

met voedsel in aanraking komen)

Flesvoeding: BPA-vrij*, Polypropyleen

Speen: BPA-vrij*, Siliconen

Inclusief

Borstkolf met handvat: 1 stk

Normaal massagekussen: 1 massagekussen

(19,5 mm). Een groter kussen is apart

verkrijgbaar

Natural-fles van 125 ml: 1 stk

Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 stk

Reisdeksel: 1 stk

Afsluitplaatje voor melkopslag: 1 stk

Proefverpakkingen borstkompressen: 1 set (2

stuks)

Ontwerp

Ontwerp borstkolf: Compact ontwerp

Flesontwerp: Ergonomische vormgeving,

Brede hals

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Makkelijk schoon te maken,

Volledig combineerbaar assortiment, Intuïtief

in elkaar te zetten

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden

Functies

Niet langer vooroverleunen: Zitten in een

comfortabele positie

Zacht massagekussen: Zachte stimulatie

* Klinisch bewezen comfort: tests met 110 moeders lieten

een sterke voorkeur voor Philips Avent zien vergeleken

met een vooraanstaande concurrent

* Meer comfort: 73% van 73 Britse moeders die

borstvoeding geven vindt deze borstkolf comfortabeler

dan hun huidige kolf (van de bekendste merken).

* Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een

verband kan zijn tussen stress en melkproductie. Zie:

www.philips.com/avent

* BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de

fles en andere onderdelen die in contact komen met

moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011
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