
Classic PES-
sutteflaske

 
2 flasker

125 ml

Sut designet til nyfødte

0 m+

 

SCF660/27 God madning, god søvn
Får dit barn til at falde til ro, især om natten**

Klynken er den mest almindelige adfærd, når spædbørn græder. Philips Avent

Advanced Classic-sutteflasken reducerer kolik*** og klynken markant. Klynken

reduceres især om natten.**

Mindre uro og ubehag

Klinisk påvist reduktion af klynken

Integreret ventilsystem, der reducerer kolik

Lader luft passere ind i sutteflasken i stedet for ned i barnets mave

Utrolig holdbar

Honningfarvet BPA-frit PES-materiale giver ekstra holdbarhed

Nem at rengøre

Kun tre komponenter gør rengøringen nem

For at imødekomme dit spædbarns voksende behov

Fem forskellige mælkestrøms-niveauer



Classic PES-sutteflaske SCF660/27

Vigtigste nyheder Specifikationer

Reducerer klynken betydeligt

Søvn og næring er altafgørende for dit

spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt

klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om

udformningen af spædbørns sutteflasker

påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at

Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede

klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag

i forhold til den sutteflaske, der blev

sammenlignet med (46 min. vs. 74 min.,

p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**

Unik anti-kolikventil

Når spædbarnet spiser, lader det unikke skørt i

Avent-sutten luft passere ind i sutteflasken i

stedet for ned i barnets mave. Nøjagtigt som

ved amning er det dit barn, der styrer strømmen

af mælk.

Imødekommer dit spædbarns voksende behov

Fem forskellige mælkestrøms-niveauer.

0 % BPA (Bisphenol A-fri)

Denne flaske er fremstillet af PES - et BPA-frit

materiale

Nem at rengøre

Philips Avent Sutteflasken består af kun tre

komponenter, hvilket gør rengøring nem, og

den har en beskyttelseshætte til hygiejnisk

opbevaring og transport. I et randomiseret

klinisk forsøg blev Philips Avent-flaskens

design sammenlignet med et andet førende

mærke i en 12 måneders periode. Mødrenes

tilfredshed i forbindelse med, hvor nemt det var

at rengøre (p=0,04) og samle (p=0,02) flasken,

var betydeligt bedre for Philips Avent-flasken.

Honningfarvet PES-materiale

Denne BPA-fri flaske (0 % Bisphenol A) er

fremstillet af honningfarvet PES-materiale, der

giver ekstra holdbarhed

Oprindelsesland

England

Materiale

BPA-fri*

Hvad følger med

Advanced Classic-flaske: 2 stk.

Flaske

Kapacitet: 125 oz

Materiale: BPA-fri, Utrolig holdbar

Design

Flaskedesign: Nem at samle, Nem at rengøre,

Nem at holde, Bred hals

Funktioner

Anti-kolikventil: Ventil i én del

Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder, 0-6 måneder

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.

* * En klinisk test viste, at ved to uger klynkede babyerne

mindre end babyer, der fik mad med en anden slags

flaske (testen blev udført af Institute of Child Health,

London, 2008).

* ** En klinisk test viste, at ved 2 uger havde babyer, der

fik mad med en Avent-flaske, mindre kolik end babyer,

der fik mad med en flaske fra et andet førende mærke,

især om natten.
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