
Classic-babyfles

 
1 fles

260 ml

Speen voor langzame toevoer

1m+

 

SCF683/17
Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en

ongemak*

Al 30 jaar vertrouwd

Onze Classic-fles is al 30 jaar vertrouwd bij moeders en is nog altijd favoriet bij

veel moeders . Voeden wordt een prettige en gemakkelijke ervaring en het is

klinisch bewezen dat de fles krampjes en ongemak vermindert.*

Comfortabeler voeden in het eigen drinktempo van je baby

Eenvoudig aanleggen door het unieke ventiel van de speen

Minder huilerig gedrag en ongemak

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Voorkomt dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt

Klinisch bewezen antikrampjessysteem

Eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden

Ergonomische vormgeving voor maximaal comfort

Andere voordelen

Compatibel met het Philips Avent-assortiment

BPA-vrij*

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken, en snel en eenvoudig in elkaar te zetten

Spenen met verschillende snelheden verkrijgbaar

Gebruik altijd de adapterring
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Kenmerken

Eenvoudig aanleggen

Het unieke ventiel van de speen voegt zich

naar het voedingsritme van je baby. De

melktoevoer past zich altijd aan het

drinktempo van je baby aan waardoor hij of zij

minder snel te veel drinkt en minder hoeft te

spugen, boeren en windjes laten.

Vermindert huilerig gedrag aanzienlijk

Voldoende slaap en goede voeding zijn

essentiële voorwaarden voor een gezonde,

blije baby. Door middel van een klinisch

onderzoek met willekeurige verdeling is

bekeken of het ontwerp van een babyfles

invloed heeft op het gedrag van een kind. De

Philips Avent Classic-babyfles verminderde

huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28

minuten per dag ten aanzien van de fles die

ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs 74

minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's

nachts duidelijk te merken.**

Ergonomische vormgeving

Dankzij de unieke vorm is de voedingsfles

eenvoudig en in elke gewenste richting vast te

houden voor maximaal comfort, zelfs voor de

kleine handjes van je baby.

Uniek antikrampjessysteem

Tijdens het voeden zorgt het unieke ventiel van

de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt -

en niet in het buikje van je baby.*

Combineerbaar met het hele assortiment

De Philips Avent Classic-fles is geschikt voor

de Philips Avent-serie, met uitzondering van

Natural-flessen. We raden aan de Classic-

flessen alleen met Classic-spenen te

gebruiken.

BPA-vrij*

De Philips Avent Classic+-voedingsfles is

gemaakt van BPA-vrij* materiaal

(polypropyleen).

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken

De brede hals van de fles maakt het vullen en

schoonmaken gemakkelijk. Slechts een paar

onderdelen voor snel en eenvoudig in elkaar

zetten.

Wanneer je baby groter wordt

De Philips Avent Classic-fles groeit met je

baby mee dankzij verschillende snelheden.

Bedenk dat leeftijdsindicaties bij benadering

zijn, omdat baby's zich verschillend

ontwikkelen. Alle spenen zijn verkrijgbaar in

verpakkingen van twee stuks.

Adapterring

Vergeet niet om de Philips Avent Classic-fles

altijd met de adapterring te gebruiken

(meegeleverd bij elke Philips Avent Classic

fles).
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Specificaties

Flesvoeding

Materiaal: BPA-vrij*

Ontwerp

Flesontwerp: Ergonomische vormgeving,

Brede hals

Ontwikkelingsfases

Fases: 0-12 maanden

Gebruiksgemak

Flesgebruik: Gemakkelijk schoon te maken,

Gemakkelijk vast te houden

Gebruiksgemak: Geschikt voor

vaatwasmachine en magnetron, 5 onderdelen

Functies

Aanleggen: Eenvoudig aanleggen, Bevordert

speenacceptatie

Speen: Tweedelig antikrampjessysteem,

Beweegt mee met drinkritme

Materiaal

Flesvoeding: BPA-vrij*, Polypropyleen

Speen: BPA-vrij*, Zacht silicone

Inclusief

Babyfles: 1 stk

Compatibiliteit

Compatibel met: Borstkolf, VIA-bekers en

Classic-spenen

 

* 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

* ** Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft

aangetoond dat baby's die worden gevoed met een

Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben

van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met

een andere fles van een toonaangevend merk.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑06‑25

Versie: 20.1.1

EAN: 08 71010 34964 03

www.philips.com

http://www.philips.com/

