
Biberão Natural

 
1 biberão

260 ml

Tetina de fluxo lento

Formato natural de tetina

 

SCF627/20
A forma mais natural para alimentar a biberão

Fácil de combinar com a amamentação

O nosso novo biberão ajuda a tornar a alimentação a biberão mais natural para si

e para o bebé. A tetina dispõe de um design inovador em pétala para um agarrar

natural semelhante ao do peito, facilitando a combinação da amamentação e da

alimentação a biberão

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Este biberão não contém BPA*

Com a confiança das mães desde 1984

Uma alimentação mais confortável que deixa o bebé satisfeito

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

Afasta o ar da barriga do seu bebé

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

Fácil de segurar e de agarrar em qualquer direcção

Forma ergonómica para o máximo conforto

Fácil de utilizar e limpar, montagem rápida e fácil



Biberão Natural SCF627/20

Destaques Especificações

Agarrar natural da tetina

A tetina larga semelhante ao formato do peito

permite um agarrar natural, facilitando a

combinação da amamentação e da

alimentação a biberão para o seu bebé.

Pétalas confortáveis e exclusivas

As secções em pétala no interior da tetina

aumentam a suavidade e a flexibilidade sem

contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar

de uma alimentação mais confortável, que o

deixa satisfeito.

Válvula anticólicas avançada

A inovadora válvula dupla foi concebida para

reduzir as cólicas e o desconforto através da

introdução de ar no biberão, e não na barriga

do bebé.

Este biberão não contém BPA*

O biberão Natural da Philips Avent é fabricado

em material sem BPA* (polipropileno).

Forma ergonómica

Formato muito confortável, fácil de segurar em

qualquer direcção, mesmo para as mãos

pequeninas dos bebés.

Fácil de utilizar e limpar

O gargalo largo do biberão facilita o

enchimento e a limpeza. Tem apenas algumas

peças para uma montagem rápida e simples.

Com a confiança das mães

Desde 1984, a Philips Avent desenvolve e

fabrica produtos inspirados na natureza que

passaram por uma longa fase de pesquisa

exaustiva e ensaios clínicos durante o seu

desenvolvimento.

 

País de origem

Indonésia

Material

Biberão: Polipropileno, Sem BPA*

Tetina: Sem BPA*, Silicone

Inclui

Biberão: 1 unid.

Biberão

Material: Sem BPA*

Capacidade: 260 ml

Design

Design do biberão: Forma ergonómica,

Gargalo largo

Fácil de utilizar

Fácil de utilizar: Fácil de montar, Fácil de

limpar, Fácil de segurar, Seguro para máquina

de lavar a loiça e microondas

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 a 12 meses

Funções

Agarrar a tetina: Combinação fácil de

amamentação e alimentação a biberão

Tetina: Sistema anticólicas avançado, tetina

extra suave e flexível, agarrar natural, pétalas

de conforto exclusivas

 

* 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE
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