Philips Avent
Botol susu Classic+

Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*
2 Botol
4oz/125ml
Dot aliran untuk bayi baru lahir
0 bulan+

Dirancang untuk menyusui berkelanjutan
Sistem ventilasi Airflex dan dot bertekstur di botol Classic+ kami dirancang untuk
mengurangi gangguan dan rasa tidak nyaman selama menyusui. Dengan katup anti-kolik
terintegrasi, udara dialirkan ke dalam botol dan bukan ke perut bayi.
Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*
• Katup anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik*
• Rengekan berkurang 60% di malam hari*
• Tekstur bergelombang mencegah kempis untuk menyusui berkelanjutan
• Bentuk dot dirancang agar menempel pas di mulut bayi

SCF560/27

Mudah digunakan, dibersihkan, dan dipasang
• Desain bebas-bocor
• Mudah dibersihkan dan dirakit dengan hanya beberapa komponen
• Mudah digenggam
• Botol berleher lebar dengan sudut membulat agar mudah dibersihkan
Manfaat lainnya
• Rangkaian produk kompatibel dari menyusui hingga gelas
• Botol ini bebas BPA
• Tersedia tingkat aliran dot yang berbeda
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Botol susu Classic+

2 Botol 4oz/125ml, Dot aliran untuk bayi baru lahir, 0 bulan+

Kelebihan Utama
Mengurangi kolik

Menyusui berkelanjutan

Mudah digenggam

Katup anti-kolik kami didesain untuk
menghalangi udara masuk ke perut bayi untuk
mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman. Saat
bayi Anda minum, katup lentur yang
terintegrasi dalam dot memasukkan udara ke
botol untuk mencegah terbentuknya vakum
dan mengalirkannya ke bagian belakang botol.
Katup menjaga udara tetap dalam botol dan
tidak masuk ke perut bayi untuk membantu
mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.

Bentuk dot menjadikannya pas menempel pada
mulut bayi dan tekstur bergelombang
membantu mencegah dot kempis untuk
menyusui berkelanjutan yang nyaman.

Bentuk botol yang unik menjadikannya mudah
dipegang dan digenggam dari segala arah.

Mengurangi rewel

Mudah membersihkan

Menempel pas
Bentuk dot dirancang agar menempel pas di
mulut bayi
Desain bebas-bocor
Botol Anti-kolik kami dirancang untuk
mencegah kebocoran saat menyusui, sehingga
pengalaman menyusui jadi menyenangkan.
Perakitan mudah

Dengan leher lebar dan sudut yang membulat,
botol kami lebih mudah dibersihkan dengan
cepat dan menyeluruh. Kemudahan
pembersihan memastikan menyusui lebih
higienis.

Botol Philips Avent Anti-kolik mengurangi
rewel. Bayi yang minum dengan botol Philips
Avent Classic+ 60% lebih tidak rewel di malam
hari dibandingkan dengan bayi yang minum dari
botol anti-kolik kompetitor.*
Botol Anti-kolik kami hanya memiliki beberapa
komponen untuk pemasangan cepat dan
ringkas.
Logo Philips Green
Produk-produk Philips Green dapat
mengurangi biaya, konsumsi energi, dan
emisi CO2. Bagaimana caranya? Produkproduk ini menawarkan pemeliharaan
lingkungan yang signifikan dalam satu atau
beberapa Green Focal Area Philips Efisiensi energi, Kemasan, Zat berbahaya,
Bobot, Daur ulang dan pembuangan, serta
Keandalan seumur hidup.
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Botol susu Classic+

2 Botol 4oz/125ml, Dot aliran untuk bayi baru lahir, 0 bulan+

Spesifikasi
Bahan

• Botol: Bebas BPA, Polipropilena
• Dot: Bebas BPA, Silikon

Item yang disertakan

piring & microwave, Perakitan mudah, Mudah
membersihkan, Mudah digenggam

Tahap perkembangan
• Tahap: 0-12 bulan

• Botol susu: 2 pcs

Fungsi

Botol

• Kapasitas: 4oz/125ml

Desain

• Desain botol: Bentuk ergonomis, Leher lebar

Mudah digunakan

• Penggunaan botol: Aman untuk mesin pencuci

• Katup anti-kolik: Sistem ventilasi Airflex dirancang
untuk mengurangi udara tertelan
• Dot: Mudah menempel pada mulut bayi, Tekstur
bergelombang mencegah dot kempis, Sistem antikolik yang sudah terbukti
• Mudah digunakan: mudah dibersihkan dan dipasang,
desain bebas-bocor, 4 bagian untuk kemudahan
pemasangan
•
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* Pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Philips Avent lebih
jarang kolik, dan lebih jarang rewel di malam hari dibandingkan
dengan bayi yang minum dengan botol merek lain.
* Desain dot terbukti mencegah dot kempis, menelan udara, dan
gangguan selama menyusui.
* Apa itu kolik dan apa pengaruhnya pada bayi Anda? Kolik sebagian
disebabkan udara yang tertelan saat menyusui, sehingga
menyebabkan rasa tidak nyaman dalam sistem pencernaan bayi.
Gejalanya meliputi menangis dan rewel.

