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Bra matning, god sömn
Lugnar ditt barn, särskilt på natten**

Med Philips AVENT Classic-dinappen styr ditt barn mjölkflödet själv, vilket kan

förhindra att barnet äter för mycket och kräks. Den unika kanten böjer sig och

släpper in luft i flaskan, vilket främjar en hälsosam, aktiv matning och minskar

risken för kinkighet** och kolik.***

Bekvämare matning i barnets takt

Enkelt grepp tack vare nappens unika kant

Minska kinkighet och obehag

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet**

Luft släpps in i flaskan istället för i barnets mage

Unikt system i två delar som motverkar kolik

0 % BPA (bisfenol A-fri)

BPA-fri* napp

Övriga fördelar

Dinappar med olika flödeshastighet finns

Kompatibel med Classic-flaska



Napp SCF636/27

Funktioner Specifikationer

Enkelt grepp

Unik kant på dinappen som anpassas efter

barnets dirytm. Mjölken rinner bara i den

hastighet som barnet väljer för ökad

bekvämlighet.

Gör barnet mindre kinkigt

Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa

och välmående. En randomiserad klinisk studie

genomfördes för att fastställa om designen på

nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips

AVENT Classic-nappflaskan visades minska

kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med

en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter,

p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.

Unik ventil som motverkar kolik

Det unika systemet i två delar som motverkar

kolik består av Philips AVENT-dinapp och

adapterring. När barnet äter böjs den unika

kanten på dinappen så att luft släpps in i

flaskan istället för i ditt barns mage.

BPA-fri*

Nappen är tillverkad av silikon – ett BPA-fritt*

material

Passar ditt barns växande behov

Med Philips AVENT Classic-flaska får du fyra

olika flödeshastigheter för att följa barnets

utveckling. Kom ihåg att barn utvecklas i olika

takt och att åldersindikationerna är ungefärliga.

Alla dinappar finns i tvåpack.

Kompatibel med Classic-flaska

Vi rekommenderar att du endast använder

Philips AVENT Classic-dinappar med Philips

AVENT Classic-flaskan.

Ursprungsland

England

Material

Napp: Silikon, BPA-fri*

Vad medföljer?

Mjuk, kraftig dinapp: 2 delar

Design

Bröstvårtsutformning: Unik kant, Enkelt grepp

Napp

Flödeshastighet: Snabbt flöde

Hål: Hål i form av springa

Månader: 6 m+

Utvecklingsstadier

Stadier: 0-6 månader

Funktioner

Grepp: Enkelt grepp, Underlättar för barnet att

ta nappen

Napp: Böjer sig efter dirytmen

Ventil som motverkar kolik: System i två delar

som motverkar kolik

 

* Följer EU-direktivet 2011/8/EU

* * En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn

var mindre kinkiga jämfört med barn som matades med

en annan flaska. (Studien utfördes av Institute of Child

Health, London. 2008.)

* ** En klinisk studie visade att två veckor gamla

spädbarn som matades med en AVENT-flaska var

mindre kinkiga än spädbarn som matades med en

annan ledande flaska, speciellt på natten.
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