
Classic-nappflaska

 

1 flaska

125 ml

Dinapp för nyfödda

0 m+

 

SCF680/17

Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

Pålitliga i 30 år

Mammor har haft förtroende för vår Classic-nappflaska i 30 år och nappflaskan

fortsätter att vara förstahandsvalet för många mammor. Den är formgiven för

smidig matning, och det är kliniskt bevisat att den motverkar kolik och obehag.

Bekvämare matning i barnets takt

Enkelt grepp tack vare nappens unika ventil

Minska kinkighet och obehag

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Leder bort luften från ditt barns mage

System som kliniskt bevisats motverka kolik

Enkel att hålla och att greppa i alla riktningar

Ergonomisk form för maximal komfort

Övriga fördelar

Går att kombinera med Philips Avent-sortimentet

BPA-fri*

Enkel att använda och rengöra, snabb och lätt att sätta ihop

Dinappar med olika flödeshastighet finns

Använd alltid adapterringen



Classic-nappflaska SCF680/17

Funktioner

Enkelt grepp

Den unika ventilen på dinappen anpassas

efter barnets rytm. Mjölken rinner bara i den

hastighet som barnet väljer, vilket minskar

risken att barnet äter för mycket, spottar ut och

kräks.

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.**

Ergonomisk form

Tack vare dess unika form är den här

nappflaskan lätt och bekväm att hålla och

greppa från alla vinklar, även för ett barns små

händer.

Unikt anti-koliksystem

Medan barnet suger böjs den unika ventilen på

nappen så att luften hamnar i flaskan istället

för barnets mage.*

Kompatibilitet med hela övriga utbudet

Philips Avent Classic-flaskan kan användas

med alla produkter i Philips Avent-serien, med

undantag för Natural-flaskorna. Vi

rekommenderar att Classic-flaskorna endast

används med Classic-dinapparna.

BPA-fri*

Philips Avent Classic+-nappflaskan är

tillverkad av BPA-fritt* material (polypropylen).

Enkel att använda och rengöra

En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på

och rengöra. Den består av få delar, vilket gör

att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.

Passar ditt barns växande behov

Med Philips Avent Classic-flaska får du fyra

olika flödeshastigheter för att följa barnets

utveckling. Kom ihåg att barn utvecklas i olika

takt och att åldersindikationerna är ungefärliga.

Alla dinappar finns i tvåpack.

Adapterring

Kom alltid ihåg att använda Philips Avent

Classic-flaskan med adapterringen (medföljer

varje Philips Avent Classic-flaska).

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Flaskmata

Material: BPA-fri*

Design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–12 månader

Lättanvänd

Flaskanvändning: Enkel att rengöra, Lätt att

hålla i

Lättanvänd: Tål maskindisk och mikrovågsugn,

Fem delar

Funktioner

Grepp: Enkelt grepp, Underlättar för barnet att

ta nappen

Napp: System i två delar som motverkar kolik,

Böjer sig efter dirytmen

Material

Flaskmata: BPA-fri*, Polypropylen

Napp: BPA-fri*, Mjuk silikon

Vad medföljer?

Nappflaska: 1 delar

Kompatibilitet

Kompatibel med: Bröstpump, VIA-muggar och

Classic-nappar

 

* 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

* ** 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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