
Sutteflaske
 

Klassisk

260 ml

Sut med langsom
gennemstrømning

 

SCF683/37 God madning, god søvn
Får dit barn til at falde til ro, især om natten**

Klynken er den mest almindelige adfærd, når spædbørn græder. Philips AVENT

Classic-sutteflasken SCF683/37 reducerer kolik*** og klynken markant. Klynken

reduceres især om natten.**

Mere komfortabel madning i din babys eget tempo

Nem at få fat på takket være det unikke skørt på sutten

Mindre uro og ubehag

Klinisk påvist reduktion af klynken**

Luften ender i flasken, ikke i din babys mave

Unikt to-delt anti-koliksystem

Nem at holde og gribe fra alle retninger

Ergonomisk form for maksimal komfort

Andre fordele

Flasken indeholder ikke BPA*

Nem at bruge og rengøre, hurtig og nem at samle

Kompatibel med størstedelen af Philips AVENT-serien

Sutter med forskellige flow-hastigheder fås

Brug altid adapterringen



Sutteflaske SCF683/37

Vigtigste nyheder

Nemt at få fat på

Det unikke skørt på sutten former sig efter

babyens sutterytme. Mælken flyder kun i det

tempo, som din baby vælger, for at gøre det

mere behageligt.

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 deres adfærd. Det blev påvist, at

Philips AVENT Classic-sutteflasken reducerede

klynken betydeligt med ca. 28 min.

pr. dag i forhold til den flaske, der blev

sammenlignet med (46 min vs. 74 min,

p=0,05). Dette gjaldt især om natten.

Ergonomisk form

Med sin unikke form er flasken nem at holde

og gribe i alle retninger for maksimal komfort,

selv for barnets små hænder.

Unik anti-kolikventil

Det unikke to-delte anti-koliksystem består af

Philips AVENT-sutten og en adapterring. Når

spædbarnet spiser, formes det unikke skørt på

sutten, så luften passerer ind i sutteflasken i

stedet for ned i barnets mave.

Flasken indeholder ikke BPA*

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.

Kompatibel med hele serien

Philips AVENT Classic-sutteflasken er

kompatibel med størstedelen af Philips

AVENT-serien. Vi tilråder, at du kun bruger

Philips AVENT Classic-sutteflasker med

Philips AVENT Classic-sutter.

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).



Sutteflaske SCF683/37

Specifikationer

Materiale

Flaske: Polypropylen, BPA-fri*

Sut: Silikone, BPA-fri*

Hvad følger med

Sutteflaske: 3 stk.

Flaske

Materiale: BPA-fri

Design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Bred hals

Brugervenlig

Brug af flaske: Nem at holde, Nem at rengøre

Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder

Funktioner

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

accept af brystet

Sut: Tilpasser sig automatisk til sutterytmen

Anti-kolikventil: To-delt anti-koliksystem

 

* Ifølge EU-direktiv (2011/8/EU)

* * En klinisk test viste, at ved to uger klynkede babyerne

mindre end babyer, der fik mad med en anden slags

flaske (testen blev udført af Institute of Child Health,

London, 2008).

* ** En klinisk test viste, at ved 2 uger klynkede babyer,

der fik mad med en AVENT-flaske, mindre end babyer,

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

især om natten.
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