
Classic-sutteflaske

 
2 flasker

125 ml

Sut designet til nyfødte

0 m+

 

SCF680/27
Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

Pålidelig i 30 år

Mødre har sat deres lid til vores Classic-sutteflaske i 30 år, og den er fortsat

mange mødres foretrukne valg. Den er udviklet til at give en behagelig og nem

oplevelse med madning, og det er klinisk påvist, at den reducerer kolik og

ubehag.*

Mere komfortabel madning i din babys eget tempo

Nem at få fat på takket være den unikke ventil på sutten

Mindre uro og ubehag

Klinisk påvist reduktion af klynken

Leder luft væk fra babyens mave

Klinisk testet anti-koliksystem

Nem at holde og gribe fra alle retninger

Ergonomisk form for maksimal komfort

Andre fordele

Kompatibel med Philips Avent-sortimentet

BPA-fri*

Nem at bruge og rengøre, hurtig og nem at samle

Sutter med forskellige flow-hastigheder fås

Brug altid adapterringen



Classic-sutteflaske SCF680/27

Vigtigste nyheder

Nemt at få fat på

Den unikke ventil på sutten former sig efter

babyens sutterytme. Mælken flyder kun i det

tempo, som din baby vælger, så forspisning,

gylpen, bøvsen og luft i maven undgås.

Reducerer klynken betydeligt

Søvn og næring er altafgørende for dit

spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt

klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om

udformningen af spædbørns sutteflasker

påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at

Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede

klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag

i forhold til den sutteflaske, der blev

sammenlignet med (46 min. vs. 74 min.,

p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**

Ergonomisk form

Med sin unikke form er sutteflasken nem at

holde og gribe i alle retninger for maksimal

komfort, selv for barnets små hænder.

Unikt anti-koliksystem

Mens babyen spiser, lader den unikke ventil på

sutten luft passere ind i sutteflasken i stedet for

ned i barnets mave.*

Kompatibel med hele serien

Philips Avent Classic-flasken er kompatibel

med Philips Avent-sortimentet med undtagelse

af Natural-flasker. Vi anbefaler, at du kun

bruger Classic-flaskerne med Classic-sutterne.

BPA-fri*

Philips Avent Classic+ sutteflasken er

fremstillet af BPA-frit* materiale (polypropylen).

Nem at bruge og rengøre

Bred flaskehals gør opfyldning og rengøring

nem. Kun få dele gør det hurtigt og nemt at

samle sutteflasken.

Imødekommer dit spædbarns voksende behov

Philips Avent Classic sutteflasken giver

forskellige flow-hastigheder for at holde trit

med din babys vækst. Husk, at

aldersmarkeringer er omtrentlige, eftersom

babyer udvikler sig med forskellig hastighed.

Alle sutter fås i pakker med to stk.

Adapterring

Husk altid at bruge Philips Avent Classic

sutteflasken med adapterringen (følger med

alle Philips Avent Classic sutteflasker).

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



Classic-sutteflaske SCF680/27

Specifikationer

Flaske

Materiale: BPA-fri*

Design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Bred hals

Udviklingsfaser

Faser: 0-12 måneder

Brugervenlig

Brug af flaske: Nem at rengøre, Nem at holde

Brugervenlig: Tåler opvaskemaskine og

mikrobølgeovn, 5 dele

Funktioner

Nem at få fat på: Nemt at få fat på, Fremmer

accept af brystet

Sut: To-delt anti-koliksystem, Tilpasser sig

automatisk til sutterytmen

Materiale

Flaske: BPA-fri*, Polypropylen

Sut: BPA-fri*, Blød silikone

Hvad følger med

Sutteflaske: 2 stk.

Kompatibilitet

Kompatibel med: Brystpumpe, VIA-bægre og

Classic-flaskesutter

 

* 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

* ** En klinisk test viste, at ved 2 uger havde babyer, der

fik mad med en Avent-flaske, mindre kolik end babyer,

der fik mad med en flaske fra et andet førende mærke,

især om natten.
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