
 

Classic+-nappflaska

 
1 flaska

260 ml

Dinapp med långsamt flöde

1 m+

 

SCF563/17

Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

Utformad för kontinuerlig matning

Vår klassiska+-flaskas Airflex-ventil och napp med struktur är utformad för att

minimera avbrott i matning och obehag. Med dess inbyggda antikolikventil, släpps

luft ut i flaskan och bort från barnets mage.

Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

Ventil som minskar tecken på kolik*

60 % mindre kinkighet på kvällen*

Räfflad struktur gör att den inte kläms ihop för kontinuerlig matning

Nappformen är utformad för säkert grepp

Lätt att rengöra och sätta ihop

Läckagefri design

Lätt att rengöra och montera med ett fåtal delar

Lätt att hålla i

Flaska med vid hals och rundade hörn gör den lättare att rengöra

Övriga fördelar

Ett sortiment som omfattar allt från amning till mugg

Flaskan är BPA-fri

Nappar med olika flödeshastigheter finns
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Funktioner

Mindre kolik

Vår ventil som minskar tecken på kolik har

utformats för att hålla luft borta från barnets

mage och minska kolik. När barnet äter böjs

ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan

för att förhindra att det bildas vacuum och

släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör

att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned

i barnets mage, vilket minskar risken för kolik

och obehag.

Mindre kinkighet

Philips Avent-flaskan som motverkar kolik

minskar risken för kinkighet. Barn som matas

med Philips Avent-flaskan som motverkar kolik

var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn

som matades med en antikolikflaska från en

konkurrent.*

Kontinuerlig matning

Nappformen ger ett säkert grepp och den

räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms

ihop för kontinuerlig och bekväm matning.

Säkert grepp

Nappformen är utformad för säkert grepp

Läckagefri design

Vår nya Antikolikflaska är utformad att förhindra

läckage vid matning, för att ge ordentlig matro.

Lätt att montera

Vår nya Antikolikflaska består av få delar så att

den snabbt och enkelt kan sättas ihop.

Lätt att hålla i

Den unika flaskformen gör flaskan lätt att hålla

och greppa från alla vinklar.

Enkel att rengöra

Den vida halsen och de rundade hörnen gör

flaskan lättare att rengöra. Enkel rengöring

bidrar till mer hygienisk matning.

Växer i takt med ditt barn

Kombinera våra bröstpumps-, flask- och

muggdelar och skapa den produkt som

fungerar för dig, när du behöver den!

BPA-fri

Philips Avent-flaskan som motverkar kolik är

tillverkad av BPA-fritt material (PP).

Passar ditt barns växande behov

I sortimentet med Philips-flaskor som

motverkar kolik hittar du nappar med olika

flödeshastigheter för att följa barnets

utveckling. Kom ihåg att barn utvecklas i olika

takt och att åldersindikationerna är ungefärliga.

Alla nappar finns i tvåpack: för nyfödda, med

långsamt flöde, normalt flöde, snabbt flöde,

justerbart flöde och tjockt flöde.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Material

Flaskmata: BPA-fri, Polypropylen

Dinapp: BPA-fri, Silikon

Vad medföljer?

Nappflaska: 1 delar

Flaskmata

Kapacitet: 260 ml

Design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Lättanvänt

Flaskanvändning: Tål maskindisk och

mikrovågsugn, Lätt att montera, Enkel att

rengöra, Lätt att hålla i

Utvecklingsstadier

Stadier: 0–12 månader

Funktioner

Ventil som motverkar tecken på kolik: Airflex-

ventilsystemet är utformat för att minska

lufttillförseln

Dinapp: Enkelt grepp och räfflad struktur

förhindrar att nappen kläms ihop, system som

bevisats motverka kolik

Lättanvänt: lätt att rengöra och montera ihop,

läckagefri design, Fyra delar för enkel

montering

* Två veckor gamla barn som matades med en Philips

Avent-flaska visade mindre tecken på kolik och var

betydligt mindre kinkiga på kvällen jämfört med barn

som matades med en annan flaska från en konkurrent.

* Nappens utformning har bevisats förhindra

ihopklämning av nappen, lufttillförsel och

matningsavbrott.

* Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas

delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter.

Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem.

Symptomen kan vara gråt och kinkighet.
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