
Natural-sutteflaske

 
1 flaske

125 ml

Sut designet til nyfødte

0 m+

 

SCF690/17 Nem at kombinere med amning
Naturlig sut

Vores nye flaske gør madning med flaske mere naturlig for dig og dit barn. Sutten

har et nyskabende bladformet design, så barnet får naturligt fat ligesom ved

brystet, hvilket gør det nemt for dit barn at kombinere madning med bryst og

flaske.

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Naturligt greb på grund af den store brystformede sut

Anvendt af mødre siden 1984

Flasken indeholder ikke BPA*

En mere behagelig og tilfredsstillende madning af din baby

Unikke kronblade for en blød, fleksibel sut, uden at sutten klapper sammen

Kompatibel med Philips Avent-sortimentet

Fås i forskellige størrelser

Leder luft væk fra babyens mave

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Nem at holde og gribe fra alle retninger

Ergonomisk form for maksimal komfort

Nem at bruge og rengøre, hurtig og nem at samle



Natural-sutteflaske SCF690/17

Vigtigste nyheder

Naturlig sut

Den brede brystformede sut fremmer et

naturligt greb, der minder om grebet om et

bryst, så det bliver nemt for dit barn både at

blive ammet og få sutteflaske.

Unikke komfortable kronblade

Sutten er bladformet indeni, hvilket øger

blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten

klapper sammen. Dit barn vil få en mere

bekvem og behagelig madning.

Avanceret ventilsystem, der afhjælper kolik

Innovativt dobbeltventil, der er designet til at

reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften

i flasken og ikke i barnets mave.

Ergonomisk form

Med sin unikke form er flasken nem at holde

og gribe i alle retninger for maksimal komfort,

selv for barnets små hænder.

Anvendt af mødre

Siden 1984 har Philips Avent designet og

fremstillet produkter, der er inspireret af naturen

og udviklet på basis af omfattende forskning og

kliniske test.

Nem at bruge og rengøre

Bred flaskehals gør opfyldning og rengøring

nem. Kun få dele gør det hurtigt og nemt at

samle sutteflasken.

Vokser med dit barn

Philips Avent Natural-flasken er kompatibel

med Philips Avent-sortimentet med undtagelse

af Classic-flasker og -kophåndtag. Vi

anbefaler, at du kun bruger Natural-flasken

sammen med Natural-sutter.

Forskellige størrelser

Philips Avent Natural-flasken fås i 4 størrelser:

60 ml,125 ml, 260 ml og 330 ml. Flaskerne fås

enkeltvis eller i pakker med flere styk

Flasken indeholder ikke BPA*

Philips Avent Natural-flasken er fremstillet af

BPA-fri* materialer (polypropylen).

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.

 



Natural-sutteflaske SCF690/17

Specifikationer

Flaske

Kapacitet: 125 ml

Materiale: BPA-fri*

Oprindelsesland

England

Design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Bred hals

Udviklingsfaser

Faser: 0-12 måneder

Brugervenlig

Brugervenlig: Nem at samle, Nem at rengøre,

Nem at holde, Tåler opvaskemaskine og

mikrobølgeovn

Funktioner

Sut: Avanceret antikoliksystem, Naturlig sut,

Ekstra blød og fleksibel sut, Unikke komfortable

kronblade

Nem at få fat på: Let at kombinere bryst og

flaske

Brugervenlig: Nem at rengøre og samle

Materiale

Flaske: BPA-fri*, Polypropylen

Sut: BPA-fri*, Silikone

Hvad følger med

Sutteflaske: 1 stk.

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