
Classic-nappflaska
av PES

 
1 flaska

260 ml

Dinapp med långsamt flöde

1 m+

 

SCF663/17 Bra matning, god sömn
Lugnar ditt barn, särskilt på natten**

Kinkighet är mycket vanligt hos spädbarn. Philips Avents avancerade Classic-

nappflaska minskar risken för kolik*** och kinkighet. Framför allt på natten.**

Minska kinkighet och obehag

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Ventilsystem i en del som motverkar kolik

Luft släpps in i flaskan istället för i ditt barns mage

Mycket hållbar

Honungsfärgat BPA-fritt PES-material för extra tålighet

Enkel att rengöra

Endast tre delar för enkel rengöring

Passar ditt barns växande behov

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns



Classic-nappflaska av PES SCF663/17

Funktioner Specifikationer

Gör barnet mindre kinkigt

Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa

och välmående. En randomiserad klinisk studie

genomfördes för att fastställa om designen på

nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips

Avent Classic-nappflaskan visades minska

kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med

en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter,

p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**

Unik ventil som motverkar kolik

När barnet äter böjs den unika kanten på

Avent-dinappen så att luft släpps in i flaskan

istället för i barnets mage. Som vid naturlig

amning kontrollerar barnet mjölkflödet själv.

Passar ditt barns växande behov

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns.

0 % BPA (bisfenol A-fri)

Flaskan är tillverkad av PES – ett BPA-fritt

material

Enkel att rengöra

Philips Avent-nappflaskan består endast av tre

delar och är därför enkel att rengöra. Flaskan

har ett skyddslock för hygienisk förvaring och

transport. I en randomiserad klinisk studie

jämfördes designen på Philips Avent-flaskan

med ett annat ledande märke över en 12-

månaders period. Tillfredställelsen vad gäller

enkelheten vid rengöring (p=0,04) och

montering (p=0,02) var avsevärt högre för

Philips Avent-flaskan.

Honungsfärgat PES-material

Den här BPA-fria flaskan (0 % bisfenol A) är

gjord av honungsfärgat PES-material för extra

tålighet

Ursprungsland

England

Material

BPA-fri*

Vad medföljer?

Avancerad Classic-flaska: 1 delar

Flaskmata

Kapacitet: 260 oz

Material: Mycket hållbar, BPA-fri

Design

Flaskans design: Lätt att montera, Enkel att

rengöra, Lätt att hålla i, Vid hals

Utvecklingsstadier

Stadier: 0-6 månader, 0–6 månader

Funktioner

Ventil som motverkar kolik: Ventil i en del

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

* * En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn

var mindre kinkiga jämfört med barn som matades med

en annan flaska. (Studien utfördes av Institute of Child

Health, London. 2008.)

* ** En klinisk studie visade att två veckor gamla

spädbarn som matades med en Avent-flaska mer

sällan drabbades av kolik än spädbarn som matades

med en annan ledande flaska, särskilt på natten.
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