
Natural-dinapp

 

2 delar

Justerbart flöde

3 m+

 

SCF655/27

Det naturliga sättet att

mata med nappflaska

Med Philips Avent, den naturliga, justerbara dinappen, kan du justera

flödeshastigheten genom att helt enkelt vända på flaskan. Nappen har en

innovativ blombladsform för att uppmuntra till ett naturligt grepp som liknar det

vid amning för att enkelt kunna kombinera amning och flaskmatning.

Perfekt för tjockare vätskor – från 3 månader

Justera flödeshastigheten för barnets bekvämlighet

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

En bekvämare och mysigare matstund för barnet

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Leder bort luften från ditt barns mage

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

0 % BPA (bisfenol A-fri)

BPA-fri napp



Natural-dinapp SCF655/27

Funktioner Specifikationer

Naturligt grepp

Den breda, bröstvårtsformade nappen

uppmuntrar till ett naturligt grepp och

underlättar övergången från bröst till

nappflaska för spädbarnet.

Unika och bekväma inlägg

Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer

flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får

en mer behaglig och mysig matstund.

Avancerad ventil som motverkar tecken på

kolik

Modellen har ett innovativt system med dubbla

ventiler som motverkar tecken på kolik och

obehag genom att luften hamnar i flaskan och

inte i barnets mage.

BPA-fri

Nappen är tillverkad av silikon – ett BPA-fritt

material (följer EU-direktivet 2011/8/EU)

Olika flödeshastigheter

Med Philips Avent får du fyra olika

flödeshastigheter för att följa barnets

utveckling. Kom ihåg att åldersindikationerna

är ungefärliga då barn utvecklas i olika takt. I

Philips Avent-serien finns dinapp för nyfödda

med 1 hål (0 m+), dinapp med långsamt flöde

med 2 hål (1 m+), dinapp med normalt flöde

med 3 hål (3 m+) och dinapp med snabbt flöde

med 4 hål (6 m+). Alla nappar finns i tvåpack.

Kan användas med Natural-flaskan

Vi rekommenderar att Natural-dinapparna

endast används med Natural-flaskorna.

Justera flödeshastigheten

Med dinappen med justerbart flöde kan du

justera flödeshastigheten beroende på hur

tjock vätskan är så att det passar barnets rytm

perfekt. Vi rekommenderar att du använder den

här dinappen för tjockare vätskor som AR-mjölk

(förtjockad), mjölk blandad med barnris, mjölk

blandad med barnmat, soppa ... När

barnet är redo för ett snabbare flöde

rekommenderar vi att du använder Philips

Avents kraftiga dinapp.

Ursprungsland

England

Material

Napp: Silikon, BPA-fri*

Vad medföljer?

Mjuk dinapp med justerbart flöde: 2 delar

Design

Bröstvårtsutformning: Bröstvårtsformad

dinapp, Unika och bekväma inlägg, Extra bred

Napp

Flödeshastighet: Justerbart flöde

Hål: Hål i form av springa

Månader: 3 m+

Utvecklingsstadier

Stadier: 0-6 månader

Funktioner

Grepp: Lätt att kombinera amning med

flaskmatning, Naturligt grepp

Napp: Unika och bekväma inlägg, Extra mjuk

och flexibel napp

Ventil som motverkar tecken på kolik:

Avancerat system som motverkar tecken på

kolik

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