
 

Natural-nappflaska

 
1 flaska

260 ml

Dinapp med långsamt flöde

1 m+

 

SCF693/17

Enkel att kombinera med amning
Naturligt grepp

Vår nya flaska gör flaskmatningen mer naturlig för ditt barn och dig. Dinappen har

en innovativ bladformad design som ger ett naturligt grepp som påminner om

bröstet, vilket gör det lätt för barnet att både ammas och flaskmatas.

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Har haft föräldrars förtroende sedan 1984

Flaskan är BPA-fri*

En bekvämare och mysigare matstund för barnet

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Går att kombinera med hela Philips Avent-sortimentet

Flaskorna finns i olika storlekar

Leder bort luften från ditt barns mage

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Enkel att hålla och att greppa i alla riktningar

Ergonomisk form för maximal komfort

Enkel att använda och rengöra, snabb och lätt att sätta ihop



Natural-nappflaska SCF693/17

Funktioner

Naturligt grepp

Den breda, bröstvårtsformade nappen

uppmuntrar till ett naturligt grepp och

underlättar övergången från bröst till

nappflaska för spädbarnet.

Unika och bekväma inlägg

Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer

flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får

en mer behaglig och mysig matstund.

Avancerad ventil som motverkar tecken på

kolik

Modellen har ett innovativt system med dubbla

ventiler som motverkar tecken på kolik och

obehag genom att luften hamnar i flaskan och

inte i barnets mage.

Ergonomisk form

Tack vare dess unika form är den här flaskan

lätt och bekväm att hålla och greppa från alla

vinklar, även för ett barns små händer.

Har haft föräldrarnas förtroende

Sedan 1984 har Philips Avent utvecklat och

tillverkat produkter som är inspirerade av

naturen och har tagits fram genom omfattande

forskning och kliniska tester.

Enkel att använda och rengöra

En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på

och rengöra. Den består av få delar, vilket gör

att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.

Växer i takt med ditt barn

Philips Avent Natural-flaskan kan användas

med alla produkter i Philips Avent-serien, med

undantag för Classic-flaskorna och -

mugghandtagen. Vi rekommenderar att

Natural-flaskorna endast används med

Natural-dinapparna.

Olika storlekar

Philips Avent Natural-flaskan finns i fyra

storlekar: 60 ml, 125 ml, 260 ml och 330 ml.

Flaskorna säljs både styckvis och i flerpack.

Flaskan är BPA-fri*

Philips Avent Natural-flaskan är gjord av BPA-

fritt* material (polypropylen).

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Natural-nappflaska SCF693/17

Specifikationer

Flaskmata

Kapacitet: 260 ml

Material: BPA-fri*

Ursprungsland

England

Design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Utvecklingsstadier

Stadier: 0–12 månader

Lättanvänt

Lättanvänt: Lätt att montera, Enkel att rengöra,

Lätt att hålla i, Tål maskindisk och

mikrovågsugn

Funktioner

Napp: Unika och bekväma inlägg, Avancerat

system som motverkar tecken på kolik, Extra

mjuk och flexibel dinapp, Naturligt grepp

Grepp: Lätt att kombinera amning med

flaskmatning

Material

Flaskmata: Polypropylen, BPA-fri*

Napp: Silikon, BPA-fri*

Vad medföljer?

Nappflaska: 1 delar

 

* 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
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