
Natural-speen

 

2 stuks

Langzame speen

1m+

 
SCF652/27

De natuurlijke manier om flesvoeding te geven

Avent-speen met kussentjes

Onze nieuwe speen maakt flesvoeding voor je baby en jezelf natuurlijker. De

speen heeft een uniek ontwerp met kussentjes dat lijkt op een borst en stimuleert

zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst-

en flesvoeding te combineren.

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen

daardoor eenvoudiger.

Je baby kan comfortabel en tevreden drinken

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Voorkomt dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

0% BPA (Bisfenol A-vrij)

BPA-vrije speen

Andere voordelen

Verschillende snelheden voor de meest comfortabele voeding

Kan worden gecombineerd met de Philips Avent Natural-voedingsfles



Natural-speen SCF652/27

Kenmerken Specificaties

Op een natuurlijke manier aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op de borst

en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is

het voor jou én je baby gemakkelijker om

borst- en flesvoeding te combineren.

Unieke comfortkussentjes

Kussentjes in de speen zorgen voor extra

zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen

inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden

drinken.

Geavanceerd antikrampjesventiel

Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel

vermindert darmkrampjes en ongemak doordat

er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje

van de baby.

Bevat geen BPA

Deze speen is gemaakt van siliconen, een

BPA-vrije stof (volgens EU-richtlijn 2011/8/EU)

Diverse snelheden

Philips Avent biedt vier verschillende

snelheden voor verschillende groeifasen van je

baby. Bedenk dat leeftijdsindicaties bij

benadering zijn, omdat baby's zich

verschillend ontwikkelen. Philips Avent biedt

de speen voor pasgeborenen met 1 gaatje

(0M+), de speen voor langzame toevoer met 2

gaatjes (1M+), de speen voor een gemiddelde

toevoer met 3 gaatjes (3M+) en de speen voor

snelle toevoer met 4 gaatjes (6M+). Alle

spenen zijn verkrijgbaar in verpakkingen van

twee stuks.

Kan worden gecombineerd met Natural-fles

We raden aan de Natural-spenen alleen te

gebruiken in combinatie met Natural-flessen.

Materiaal

Speen: Siliconen, BPA-vrij*

Inclusief

Zachte speen, langzame toevoer: 2 stk

Ontwerp

Speenontwerp: Borstvormige speen, Unieke

comfortkussentjes, Extra breed

Speen

Toevoersnelheid: Langzame speen

Gaatjes: 2 gaten

Maanden: 1m+

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0-6 maanden

Functies

Aanleggen: Maakt het combineren van borst-

en flesvoeding gemakkelijk, Op een

natuurlijke manier aanleggen

Speen: Unieke comfortkussentjes, Extra zachte

en soepele speen

Antikrampjesventiel: Geavanceerd

antikrampjessysteem

* 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
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