
Antikoliknapp

 
2 st

Napp med långsamt flöde

1 m+

 
SCF632/27

Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

Vår napp som motverkar kolik är utformad för kontinuerlig matning. Luft leds in i flaskan och bort från barnets

mage. Den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop, vilket minskar antalet avbrott i matningen och

obehag.

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

Övriga fördelar

Nappar med olika flödeshastigheter finns

Nappen är BPA-fri

Ett sortiment som omfattar allt från amning till mugg



Antikoliknapp SCF632/27

Funktioner Specifikationer

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 minskar risken för

kolik minskar risken för kinkighet. Barn som

matas med Philips Avent-flaskor 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

Passar ditt barns växande behov

I sortimentet med Philips Avent-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.

BPA-fri

Philips Avent-nappen som minskar tecken på

kolik är tillverkad av BPA-fritt material (silikon).

Växer i takt med ditt barn

Kombinera våra bröstpumps-, flask- och

muggdelar och skapa den produkt som

fungerar för dig, när du behöver den!

Material

Dinapp: Silikon, BPA-fri

Vad medföljer?

Dinapp: 2 st

Utvecklingsstadier

Stadie: 0-6 månader

Funktioner

Ventil som motverkar tecken på kolik:

utformad för att minska mängden luft som

sväljs

Dinapp: Enkelt grepp och räfflad struktur

förhindrar att nappen kläms ihop, system som

bevisats motverka kolik

Lättanvänd: lätt att rengöra och montera ihop,

läckagefri design

Dinapp

Flödeshastighet: Långsamt flöde

* 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.

* 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
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