
Naturlig smokk

 
To deler

Variabel gjennomstrømming

3 md.+

 

SCF655/27
Den naturlige måten å

mate med flaske på

Med Philips Avent Natural-smokken med variabel gjennomstrømming kan du

justere gjennomstrømmingen ved å vri på flasken. Smokken har en nyskapende

bladdesign som ligner på brystet, slik at babyen får naturlig feste, og du kan enkelt

kombinere amming og mating med flaske.

Perfekt for tykkere væsker – 3 md.+

Juster gjennomstrømmingshastigheten slik det passer babyen

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

En mer komfortabel og tilfredsstillende mating for babyen

Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Holder på luften for å unngå babyens mage

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

0 % BPA (uten bisfenol A)

BPA-fri smokk



Naturlig smokk SCF655/27

Høydepunkter Spesifikasjoner

Babyen får tak naturlig

Den brede, brystformede smokken gir naturlig

tak på samme måte som et bryst, og gjør det

dermed enkelt for babyen å få mat fra både

bryst og flaske.

Unike komfortblader

Bladene inne i smokken øker mykheten og

fleksibiliteten uten at smokken kollapser.

Dermed får babyen en mer komfortabel og

tilfredsstillende mating.

Avansert anti-kolikkventil

Det nyskapende designet med doble ventiler

reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn

i flasken istedenfor magen til babyen.

BPA-fri

Denne flasken er laget av silikon – et

materiale uten BPA (i henhold til EU-direktiv

2011/8/EU)

Forskjellige gjennomstrømmingshastigheter

Philips Avent har fire forskjellige

gjennomstrømmingshastigheter slik at den

holder følge med hvordan babyen vokser. Husk

at aldersindikasjonene er anslag, siden babyer

utvikler seg i forskjellig hastighet. Philips Avent

har smokken med gjennomstrømming for

nyfødte med 1 hull (0 md.+), smokken med

sakte gjennomstrømming med 2 hull (1 md.+),

smokken med medium gjennomstrømming

med 3 hull (3 md.+) og smokken med rask

gjennomstrømming med 4 hull (6 md.+). Alle

smokkene er tilgjengelige i dobbeltpakninger.

Kompatibel med Natural-flaske

Vi anbefaler at du bruker Natural-smokker kun

sammen med Natural-flasker.

Juster gjennomstrømmingshastighet

Med smokken med variabel

gjennomstrømming kan du justere

gjennomstrømmingshastigheten i henhold til

væskens tykkelse og tilpasse det til babyens

rytme. Vi anbefaler at du bruker denne

smokken for tykkere væsker som fortykket melk,

melk blandet med babyris, melk blandet med

babymat, supper ... Når babyen er klar for en

enda raskere gjennomstrømming, anbefaler vi

at du bruker Philips Avent-smokken for tykkere

væske.

Opprinnelsesland

England

Materiale

Smokk: Silikon, BPA-fri*

Følgende er inkludert:

Myk smokk med variabel gjennomstrømming:

2 deler

Utforming

Brystvortedesign: Brystformet smokk, Unike

komfortblader, Ekstra bred

Smokk

Gjennomstrømmingshastighet: Variabel

gjennomstrømming

Hull: Spaltehull

Måneder: 3 md.+

Utviklingstrinn

Trinn: 0-6 måneder

Funksjoner

Få tak: Kombiner amming og mating med

flaske enkelt, Babyen får tak naturlig

Smokk: Unike komfortblader, Ekstra myk og

fleksibel smokk

Anti-kolikkventil: Avansert system for å

redusere kolikk

* 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011
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