Classic PESbabyﬂes
1 ﬂes
260 ml
Speen voor langzame toevoer
1m+

SCF663/17

Goede voeding, goede nachtrust
Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts**
Huilerig gedrag komt veel voor bij baby's. Ze zijn dan onrustig en prikkelbaar. De
Philips Avent Advanced Classic-voedingsﬂes zorgt voor aanzienlijk minder
darmkrampjes*** en huilerig gedrag, vooral 's nachts.**
Minder huilerig gedrag en ongemak
Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag
Ingebouwd antikrampjesventiel
De lucht komt in het ﬂesje en niet in het buikje van je baby
Zeer duurzaam
Honingkleurig BPA-vrij PES-materiaal voor extra lange levensduur
Gemakkelijk schoon te maken
Slechts drie onderdelen voor eenvoudig schoonmaken
Wanneer je baby groter wordt
Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar

Classic PES-babyﬂes

SCF663/17

Kenmerken

Speciﬁcaties

Vermindert huilerig gedrag aanzienlijk

Groeit met je baby mee

Land van herkomst
Engeland
Materiaal
BPA-vrij*
Inclusief
Advanced Classic-ﬂes: 1 stk

Voldoende slaap en goede voeding zijn
essentiële voorwaarden voor een gezonde,
blije baby. Door middel van een medisch
onderzoek met willekeurige verdeling is
bekeken of het ontwerp van een babyﬂes
invloed heeft op het gedrag van een kind. De
Philips Avent Classic-babyﬂes verminderde
huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28
minuten per dag ten aanzien van de ﬂes die
ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs 74
minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's
nachts duidelijk te merken.**

Er zijn spenen met vijf verschillende
snelheden verkrijgbaar.
0% BPA (Bisfenol A-vrij)

Tijdens het voeden zorgt het
antikrampjesventiel in de Avent-speen ervoor
dat er lucht in het ﬂesje komt - en niet in het
buikje van je baby. Je baby bepaalt de
melktoevoer, net als bij de borstvoeding.
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Functies
Antikrampjesventiel: Ventiel uit één stuk

Gemakkelijk schoon te maken
De Philips Avent-zuigﬂes bestaat uit slechts
drie onderdelen en kan dus eenvoudig worden
schoongemaakt. Dankzij de speciale dop kan
de ﬂes hygiënisch worden opgeborgen en
vervoerd. In een medisch onderzoek met
willekeurige verdeling is het ontwerp van de
Philips Avent-ﬂes gedurende 12 maanden
vergeleken met een ander toonaangevend
merk. De Philips Avent-ﬂes scoorde aanzienlijk
hoger, omdat deze eenvoudig kan worden
schoongemaakt (p = 0,04) en eenvoudig kan
worden gemonteerd (p = 0,02).
Honingkleurig PES-materiaal
Deze BPA-vrije ﬂes (0% Bisfenol A) is gemaakt
van honingkleurig PES-materiaal voor een
extra lange levensduur
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Ontwerp
Flesontwerp: Eenvoudig in elkaar te zetten,
Gemakkelijk schoon te maken, Gemakkelijk
vast te houden, Brede hals
Ontwikkelingsfases
Fases: 0-6 maanden, 0 - 6 maanden

Deze ﬂes is gemaakt van PES, BPA-vrij
materiaal

Uniek antikrampjesventiel

Flesvoeding
Capaciteit: 260 Ounce (+/- 30 ml)
Materiaal: Zeer duurzaam, Bevat geen BPA

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.

* * Onderzoek onder twee weken oude baby's heeft
aangetoond dat baby's die met deze ﬂes worden
gevoed minder huilerig gedrag vertonen dan baby's die
met een andere ﬂes worden gevoed. (Onderzoek
uitgevoerd door het Institute of Child Health, Londen,
2008.)
* ** Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft
aangetoond dat baby's die worden gevoed met een
Philips Avent-ﬂes, vooral 's nachts minder last hebben
van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met
een andere ﬂes van een toonaangevend merk.

