
Classic+-babyfles

 
1 fles

260 ml

Speen voor langzame toevoer

1m+

 

SCF574/14
Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en

ongemak*

Ontwikkeld voor ononderbroken voeden

Onze Classic+-flessen hebben een Airflex-ventielsysteem en een speen met

textuur om ongemak en onderbrekingen tijdens de voeding te beperken. Dankzij

het geïntegreerde antikrampjesventiel komt de lucht in de fles terecht en niet in de

maag van de baby.

Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*

Anti-colic-ventiel dat darmkrampjes aantoonbaar vermindert*

60% minder huilerig gedrag 's nachts*

De geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, zodat je kunt voeden zonder

onderbrekingen

Speenvorm ontworpen om goed aan te leggen

Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

Lekvrij design

Minder onderdelen dus eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken

Gemakkelijk vast te houden

Fles met brede hals en afgeronde hoek voor eenvoudige reiniging

Andere voordelen

Compatibele collectie: van borstvoeding tot drinkbeker

Deze fles is BPA-vrij

Spenen met verschillende toevoersnelheden verkrijgbaar



Classic+-babyfles SCF574/14

Kenmerken

Minder darmkrampjes

Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om

winderigheid, darmkrampjes en ongemak te

verminderen. Tijdens het voeden zorgt het

ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het

flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en

de lucht naar de achterkant van de fles wordt

geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en

weg van het buikje van je baby zodat die

minder last heeft van vervelende

darmkrampjes.

Minder huilerig gedrag

De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor

minder huilerig gedrag. Baby's die werden

gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen

toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag

dan baby's die werden gevoed met een

antikrampjesfles van een concurrent.*

Ononderbroken voeden

Met de speenvorm kan je baby goed

aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt

dat de speen inklapt, voor een comfortabele

voeding zonder onderbrekingen.

Goed aanleggen

Speenvorm ontworpen om goed aan te leggen

Lekvrij design

Onze Anti-colic-fles is ontworpen om lekken

tijdens het voeden te voorkomen, zodat voeden

een waar plezier wordt.

Eenvoudig in elkaar te zetten

Onze Anti-colic-fles heeft weinig onderdelen,

zodat je alles snel en eenvoudig in elkaar kunt

zetten.

Gemakkelijk vast te houden

Door de unieke flesvorm is deze fles

eenvoudig en in elke gewenste houding vast te

houden.

Gemakkelijk schoon te maken

Dankzij de brede hals en minder onderdelen is

onze fles eenvoudiger in elkaar te zetten en

snel en grondig schoon te maken.

Groeit met je baby mee

Combineer onze borstkolf-, fles- en

bekeronderdelen en creëer het product dat het

beste bij jou past, wanneer je het nodig hebt!

Bevat geen BPA

De Philips Avent Anti-colic-fles is gemaakt

van BPA-vrij materiaal (PP).

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

Flesvoeding

Materiaal: Polypropyleen, Bevat geen BPA

Speen: Siliconen, BPA-vrij*

Capaciteit: 260 ml

Inclusief

Babyfles: 1 stk

Ontwerp

Flesontwerp: Ergonomische vormgeving,

Brede hals

Gebruiksgemak

Flesgebruik: Geschikt voor vaatwasmachine en

magnetron, Eenvoudig in elkaar te zetten,

Gemakkelijk schoon te maken, Gemakkelijk

vast te houden

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0-12 maanden

Functies

Antikrampjesventiel: Airflex-ventielsysteem

om luchtinname te verminderen

Speen: Eenvoudig aanleggen, geribbelde

structuur voorkomt inklappen van speen,

bewezen antikrampjes-systeem

Gebruiksgemak: eenvoudig schoon te maken

en in elkaar te zetten, lekvrij design, vier

onderdelen voor eenvoudig in elkaar zetten

* Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met

een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk

minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan

baby's die werden gevoed met een fles van een

concurrent.

* Het is bewezen dat het design van de speen voorkomt

dat de speen inklapt, zodat je baby minder lucht binnen

krijgt en je kunt voeden zonder onderbrekingen.

* Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby?

Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door

het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor

ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby.

Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.
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