
 

Natural-babyfles

 
2 flessen

125 ml

Speen voor pasgeborenen

0m+

 

SCF690/27

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Op een natuurlijke manier aanleggen

Onze nieuwe fles maakt flesvoeding voor je baby en jezelf natuurlijker. De speen

heeft een uniek ontwerp met kussentjes dat lijkt op een borst en stimuleert zo het

natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en

flesvoeding te combineren.

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen

daardoor eenvoudiger.

Vertrouwd door moeders sinds 1984

Deze fles is BPA-vrij*

Je baby kan comfortabel en tevreden drinken

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Compatibel met andere Philips Avent-producten

Verkrijgbaar in verschillende maten

Voorkomt dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden

Ergonomische vormgeving voor maximaal comfort

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



Natural-babyfles SCF690/27

Kenmerken

Op een natuurlijke manier aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op de borst

en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is

het voor jou én je baby gemakkelijker om

borst- en flesvoeding te combineren.

Unieke comfortkussentjes

Kussentjes in de speen zorgen voor extra

zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen

inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden

drinken.

Geavanceerd antikrampjesventiel

Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel

vermindert darmkrampjes en ongemak doordat

er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje

van de baby.

Ergonomische vormgeving

Dankzij de unieke vorm is de fles eenvoudig

en in elke gewenste richting vast te houden

voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine

handjes van je baby.

Vertrouwd door moeders

Philips Avent houdt zich sinds 1984 bezig met

het ontwerpen en produceren van producten

die zijn geïnspireerd door de natuur en zijn

ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek

en klinische tests.

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.

Groeit met je baby mee

De Philips Avent Natural-fles is compatibel

met de Philips Avent-producten, behalve de

Classic-flessen en -handvatten. We raden aan

de Natural-flessen alleen te gebruiken in

combinatie met de Natural-spenen.

Verschillende maten

De Philips Avent Natural-fles is verkrijgbaar in

drie maten: 60 ml, 125 ml, 260 ml en 330 ml.

Flessen zijn verkrijgbaar per stuk en in sets.

Deze fles is BPA-vrij*

De Philips Avent Natural-voedingsfles is

gemaakt met BPA-vrij* materiaal

(polypropyleen).

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Flesvoeding

Capaciteit: 125 ml

Materiaal: BPA-vrij*

Ontwerp

Flesontwerp: Ergonomische vormgeving,

Brede hals

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0-12 maanden

Gebruiksgemak

Gebruiksgemak: Eenvoudig in elkaar te zetten,

Gemakkelijk schoon te maken, Gemakkelijk

vast te houden, Geschikt voor vaatwasmachine

en magnetron

Functies

Speen: Unieke comfortkussentjes, Geavanceerd

antikrampjessysteem, Extra zachte en soepele

speen, Op een natuurlijke manier aanleggen

Aanleggen: Maakt het combineren van borst-

en flesvoeding gemakkelijk

Materiaal

Flesvoeding: Polypropyleen, BPA-vrij*

Speen: Siliconen, BPA-vrij*

Inclusief

Babyfles: 2 stk

 

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