
Biberão
 

1 Classic

125 ml

Tetina de fluxo para recém-
nascido

 

SCF680/17 Boa alimentação, sono tranquilo
Ajuda a sossegar o seu bebé, especialmente durante a noite**

A agitação é de longe o comportamento que mais provoca o choro dos bebés. O

biberão Advanced Classic da Philips AVENT reduz significativamente as cólicas***

e a agitação. A agitação é reduzida especialmente à noite.**

Alimentação mais confortável ao ritmo definido pelo bebé

Agarrar fácil devido à válvula exclusiva na tetina

Reduz a agitação e o desconforto

Eficácia clinicamente comprovada na redução significativa da agitação

O ar entra no biberão, em vez de na barriga do bebé

Sistema exclusivo anticólica

Fácil de segurar e de agarrar em qualquer direcção

Forma ergonómica para o máximo conforto

Outras vantagens

Compatível com a gama Philips AVENT

Este biberão não contém BPA*

Fácil de utilizar e limpar, montagem rápida e fácil

Estão disponíveis tetinas com fluxos diferentes

Utilize sempre o anel adaptador



Biberão SCF680/17

Destaques

Agarrar fácil

A válvula exclusiva da tetina contrai-se de

acordo com o ritmo de alimentação do seu

bebé. O leite fluirá ao ritmo definido pelo

bebé, para minimizar a ingestão excessiva e o

bolçar.

Reduz significativamente a agitação

Sono e nutrição são vitais para a saúde e a

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

Classic da Philips AVENT, 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.**

Forma ergonómica

Devido ao seu formato exclusivo, o biberão é

fácil de segurar e de agarrar em qualquer

direcção para proporcionar o máximo conforto,

mesmo para as mãos pequeninas do bebé.

Válvula exclusiva anticólica

À medida que o bebé se alimenta, a válvula

exclusiva da tetina contrai-se para permitir a

entrada de ar no biberão em vez de na barriga

do seu bebé.***

Compatível com toda a gama

O biberão Classic Philips AVENT é compatível

com a gama Philips AVENT, excepto biberões

Natural. Recomendamos a utilização dos

biberões Classic apenas com tetinas Classic.

Este biberão não contém BPA*

O biberão Classic da Philips AVENT é

fabricado em material sem BPA*

(polipropileno).

Fácil de utilizar e limpar

O gargalo largo do biberão facilita o

enchimento e a limpeza. Tem apenas algumas

peças para uma montagem rápida e simples.

Adapta-se às necessidades de crescimento

do seu bebé

O biberão Classic Philips AVENT oferece

vários fluxos para acompanhar o crescimento

do seu bebé. Lembre-se de que as indicações

etárias são aproximadas, uma vez que os

ritmos de desenvolvimento dos bebés são

diferentes. Todas as tetinas estão disponíveis

em embalagens de duas.

Anel adaptador

Não se esqueça de utilizar sempre o biberão

Classic Philips AVENT em conjunto com o

anel adaptador (incluído em todos os biberões

Classic Philips AVENT).



Biberão SCF680/17

Especificações

Material

Biberão: Polipropileno, Sem BPA*

Tetina: Silicone, Sem BPA*

Inclui

Biberão: 1 unid.

Biberão

Material: Sem BPA*

Design

Design do biberão: Forma ergonómica,

Gargalo largo

Fácil de utilizar

Utilização do biberão: Fácil de segurar, Fácil

de limpar

Fases de desenvolvimento

Fases: 0-6 meses

Funções

Agarrar a tetina: Agarrar fácil, Facilita a

aceitação do mamilo

Tetina: Contrai-se de acordo com o ritmo de

alimentação

Válvula anti-cólicas: Sistema anticólicas de

duas peças

* Em conformidade com a directiva da UE (2011/8/UE)

* * 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 2 semanas de

idade, os bebés alimentados com biberões AVENT

apresentavam menos cólicas do que os bebés

alimentados com biberões de outras marcas líder,

especialmente à noite.
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