
Classic+-sutteflaske

 
1 flaske

260 ml

Sut med langsom
gennemstrømning

1 m+

 

SCF573/12

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

Designet til uafbrudt madning

Vores Classic+ flaskes Airflex-ventileringssystem og den noprede sut er designet

til at minimere ubehag og afbrydelser i madningen. Med den integrerede antikolik-

ventil kommer der luft ind i flasken og ikke i barnets mave.

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

60 % mindre klynken om natten*

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Suttens form er designet til, at barnet får sikkert fat

Nem at anvende, rengøre og samle

Designet forhindrer lækager

Nem at rengøre og samle med få dele

Nem at holde

Flaske med bred hals og afrundede hjørner giver nemmere rengøring

Andre fordele

Kompatibelt udvalg fra amning til kop

Flasken indeholder ikke BPA

Forskellige mælkegennemstrømningsniveauer



Classic+-sutteflaske SCF573/12

Vigtigste nyheder

Mindre kolik

Vores antikolik-ventil er designet til at holde

luft væk fra din babys mave for at reducere

kolik og ubehag. Mens dit barn mades, slipper

ventilen, som er integreret i sutten, luft ind i

flasken for at undgå undertryk, og ventilerer

luften mod bunden af flasken. Dermed bliver

luften i flasken og holdes væk fra barnets mave

for at reducere kolik og ubehag.

Mindre klynken

Philips Avent Anti-colic-flasken reducerer

klynken. Børn, der blev madet med Philips

Avent Anti-colic-flasker, klynkede 60 % mindre

om natten sammenlignet med børn, der blev

madet med en antikolik-flaske fra et

konkurrerende mærke.*

Madning uden afbrydelser

Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat,

og den riflede struktur hjælper med at

forhindre, at sutten klapper sammen, og giver

en behagelig, uafbrudt madning.

Barnet får sikkert fat

Suttens form er designet til, at barnet får sikkert

fat

Designet forhindrer lækager

Vores Anti-colic-flaske er designet til at undgå

lækage under madningen, så du opnår en

virkelig behagelig madningsoplevelse.

Nem at samle

Vores Anti-colic-flaske har få dele, så den er

hurtig og nem at samle.

Nem at holde

Den unikke form gør denne flaske nem at

holde og gribe om fra alle retninger.

Nem at rengøre

Med dens brede hals og afrundede hjørner er

vores flaske nem at rengøre hurtigt og grundigt.

Nem rengøring er med til at sikre en mere

hygiejnisk madning.

Vokser med dit barn

Bland og kombiner vores brystpumpe-, flaske-

og kopdele, og skab det produkt, der fungerer

for dig, når du har brug for det!

BPA-fri

Philips Avent Anti-colic-flasken er fremstillet af

BPA-frit materiale (PP).

Imødekommer dit spædbarns voksende behov

Philips Avent Anti-colic-flaskesortimentet har

forskellige gennemløbshastigheder i sutterne

for at holde trit med din babys vækst. Husk, at

aldersmarkeringer er omtrentlige, eftersom

babyer udvikler sig med forskellig hastighed.

Alle sutter fås i pakker med to stk.: Nyfødt,

langsom, mellemhurtig, hurtig og variabel

gennemløb samt til tyktflydende føde.
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Specifikationer

Materiale

Flaske: BPA-fri, Polypropylen

Sut: BPA-fri, Silikone

Hvad følger med

Sutteflaske: 1 stk.

Flaske

Kapacitet: 260 ml

Design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Bred hals

Brugervenlig

Brug af flaske: Tåler opvaskemaskine og

mikrobølgeovn, Nem at samle, Nem at

rengøre, Nem at holde

Udviklingsfaser

Faser: 0-12 måneder

Funktioner

Anti-kolikventil: Airflex-ventileringssystemet er

designet til at reducere luftindtagelsen

Sut: Barnet får nemt fat, riflet struktur forhindrer

sammenklappet sut, påvist antikolik-system

Brugervenlig: Nem at rengøre og samle,

lækagefrit design, 4 dele for nem samling

* 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips

Avent-flaske, havde færre koliktendenser og klynkede

markant mindre om natten sammenlignet med børn,

der blev madet med en anden flaske fra et

konkurrerende mærke.

* Det er påvist, at suttens udformning forhindrer

sammenklapning og deraf følgende luftindtagelse og

afbrudt madning.

* 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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