
Natural-sut
 

2 stk.

Variabelt gennemløb

3 m+

 

SCF655/27
Den naturlige måde

at give flaske på

Med Philips Avent Natural-suttens variable gennemstrømning kan du justere

gennemstrømningshastigheden ved blot at dreje flasken. Sutten indeholder et

innovativt bladformet design, så barnet kan få naturligt fat ligesom ved brystet,

hvilket gør det nemt at kombinere bryst og sutteflaske.

Ideel til tykkere væsker - 3M+

Juster gennemstrømningen til dit barn

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Naturligt greb på grund af den store brystformede sut

En mere behagelig og tilfredsstillende madning af din baby

Unikke kronblade for en blød, fleksibel sut, uden at sutten klapper sammen

Leder luft væk fra babyens mave

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

0 % BPA (Bisphenol A-fri)

BPA-fri sut



Natural-sut SCF655/27

Vigtigste nyheder Specifikationer

Naturlig sut

Den brede brystformede sut fremmer et

naturligt greb, der minder om grebet om et

bryst, så det bliver nemt for dit barn både at

blive ammet og få sutteflaske.

Unikke komfortable kronblade

Sutten er bladformet indeni, hvilket øger

blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten

klapper sammen. Dit barn vil få en mere

bekvem og behagelig madning.

Avanceret ventilsystem, der afhjælper kolik

Innovativt dobbeltventil, der er designet til at

reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften

i flasken og ikke i barnets mave.

BPA-fri

Denne sut er lavet af silikone - et BPA-frit

materiale (ifølge EU-direktiv 2011/8/EU)

Forskellige gennemstrømningshastigheder

Philips Avent tilbyder fire forskellige

gennemstrømningshastigheder for at holde trit

med dit barns vækst. Husk, at

aldersindikationer er cirkaangivelser, da babyer

udvikler sig forskelligt. Philips Avent tilbyder

sut til nyfødt med 1 hul (0 M+), sut med

langsom gennemstrømning med 2 huller (1

M+), sut med medium gennemstrømning med

3 huller (3 M+) og sut med hurtig

gennemstrømning med 4 huller (6 M+). Alle

sutterne fås i pakker med to.

Kompatible med Natural-flaske

Vi anbefaler, at du kun bruger Natural-sutterne

sammen med Natural-flaskerne.

Juster gennemstrømningen

Med sutten med variabel gennemstrømning

kan du justere gennemstrømningen, så den

passer til væskens tykkelse og dit barns

spiserytme. Vi anbefaler, at du bruger denne

sut til tykkere væsker som f.eks.

modermælkserstatning, mælk blandet med

babyris, mælk blandet med babymad, suppe…

Når barnet er klar til en hurtigere

gennemstrømning, anbefaler vi, at du bruger

Philips Avent sut til tyktflydende mad.

Oprindelsesland

England

Materiale

Sut: Silikone, BPA-fri*

Hvad følger med

Blød sut med variabelt gennemløb: 2 stk.

Design

Sutdesign: Brystformet sut, Unikke komfortable

kronblade, Ekstra bred

Sut

Gennemløbshastighed: Variabelt gennemløb

Huller: Sprække

Måneder: 3 m+

Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder

Funktioner

Nem at få fat på: Let at kombinere bryst og

flaske, Naturlig sut

Sut: Unikke komfortable kronblade, Ekstra blød

og fleksibel sut

Anti-kolikventil: Avanceret antikoliksystem

 

* 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011
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