
Biberão
 

330 ml

Tetina de fluxo médio

 

SCF666/17

Menos agitação, especialmente à noite*
Menos cólicas**

O comportamento incerto e irritável, conhecido por agitação, é de longe o

comportamento que mais provoca o choro dos bebés. Os estudos clínicos

mostram que o Biberão AVENT reduz significativamente as cólicas e agitação. A

agitação é reduzida especialmente à noite*

Reduz a agitação e o desconforto

Eficácia clinicamente comprovada na redução significativa da agitação**

Sistema de válvula anti-cólica de uma peça

Permite que o ar entre para o biberão em vez de ir para a barriga do seu bebé

Duração prolongada

Material em PES sem BPA cor de mel para uma duração prolongada

Fácil de limpar

Apenas três componentes para uma limpeza fácil

Para se adaptar às necessidades de crescimento do seu bebé

Estão disponíveis tetinas com cinco velocidades de fluxo diferentes



Biberão SCF666/17

Destaques Especificações

Reduz significativamente a agitação

Sono e nutrição são vitais para a saúde e

felicidade do seu bebé. Foi efectuado um

estudo clínico aleatorizado para definir se o

design dos biberões para crianças afecta o

"comportamento infantil". No caso do biberão

da Philips AVENT clássico foi demonstrado

que este reduz significativamente a agitação

em aproximadamente 28 minutos por dia

quando comparado com o biberão de

referência (46 min. vs 74 min., p=0.05). Isto

verifica-se especialmente durante a noite.

Válvula exclusiva anti-cólica

À medida que o bebé se alimenta, a orla

exclusiva das tetinas AVENT contrai-se para

permitir a entrada de ar no biberão, em vez de

seguir para a barriga do seu bebé. O seu bebé

controla o fluxo de leite, tal como na

amamentação natural.

Adapta-se às necessidades de crescimento

do seu bebé

Estão disponíveis tetinas com cinco

velocidades de fluxo diferentes.

0% de BPA (sem Bisfenol A)

Este biberão é fabricado em PES - um material

sem BPA

Fácil de limpar

O biberão é composto por apenas três

componentes para uma limpeza fácil e tem

uma tampa para tetina que permite um

armazenamento e transporte higiénicos. Num

estudo clínico aleatorizado o design do

biberão da Philips AVENT foi comparado com

outra marca líder de mercado durante 12

meses. A satisfação das mães relativamente à

facilidade de limpeza (p=0.0.04) e de

montagem (p=0.02) foi significativamente mais

elevada no biberão da Philips AVENT.

Material em PES cor de mel

Este biberão sem BPA (0% Bisfenol A) é

fabricado em PES cor de mel para uma

duração prolongada

País de origem

Inglaterra

Material

Sem BPA*

Inclui

Biberão Natural: 1 unid.

Biberão

Capacidade: 330 ml

Material: Duração prolongada, Sem BPA

Design

Design do biberão: Fácil de limpar, Fácil de

montar, Fácil de segurar, Gargalo largo

Funções

Válvula anti-cólicas: Válvula de uma peça

Fases de desenvolvimento

Fases: 0-6 meses, 0 - 6 meses

 

* * Um estudo clínico demonstrou que, às duas semanas

de idade, os bebés demonstravam menos agitação do

que os bebés alimentados com um biberão de outra

marca. (Estudo conduzido pelo Institute of Child Health,

Londres. 2008.)

* ** Um estudo clínico demonstrou que, às duas semanas

de idade, os bebés alimentados com biberões AVENT

apresentavam menos agitação do que os bebés

alimentados com biberões de outras marcas líder,

especialmente à noite.
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