
 

AirFree™-ventilen
motvirker kolikk

 
Én tåteflaske

9 oz / 260 ml

Smokk med sakte
gjennomstrømming

1 md.+

 

SCF813/14

Utformet for å redusere kolikk, refluks og

luftproblemer*

Holder melken inne og luften ute

AirFree™-ventilen er utformet slik at babyen svelger mindre luft. Flaskesmokken

holder seg full av melk, også når den holdes horisontalt, når du mater babyen

sittende. Ved å redusere mengden luft babyen får i seg, bidrar du også til å lindre

vanlige problemer som kommer fra mating, som kolikk, refluks og luftproblemer.

Designet slik at babyen sluker mindre luft

Holder melken inne og luften ute, for enkel oppreist mating

Flaskesmokken holder seg full av melk, ikke luft

Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og uro*

Antikolikksystem med dokumentert kolikk- og urohemmende virkning*

Enkel å bruke – og rengjøre.

Enkel å rengjøre og sette sammen, ettersom AirFree™-ventilen er i ett stykke

Enkel å bruke

Flaskesmokkens form er utformet for at babyen skal få et godt grep

Ekstra fordeler

Bruk flasken med eller uten AirFree™-ventilen

Smokker med forskjellige gjennomstrømmingshastigheter tilgjengelig

Sett den sammen med andre Philips Avent-produkter
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Høydepunkter

Holder melken inne og luften ute

Flaskesmokken holder seg full av melk, selv

når flasken holdes horisontalt, slik at babyen

din kan drikke i en mer naturlig, oppreist

stilling. Dette kan redusere luftproblemer og

luftinntak og gjøre matetiden mer behagelig for

deg og babyen.

Designet slik at babyen sluker mindre luft

Den unike AirFree™-ventilen vår trekker luften

bort fra flaskesmokken, slik at babyen svelger

mindre luft når den drikker. Dette kan redusere

vanlige mateproblemer som kolikk,

luftproblemer og refluks.

Reduserer kolikk og uro*

Kliniske studier har vist at Philips Avent-

flasken reduserer kolikk og uro*. Hvordan gjør

den dette? En ventil i flaskesmokken forhindrer

at det bygger seg opp vakuum når babyen

drikker, noe som gjør at babyen kan mates

uforstyrret. Dette kan redusere kolikk, refluks,

oppgulp og raping.

Enkel å rengjøre og sette sammen

AirFree™-ventilen kan enkelt monteres på en

hvilken som helst Philips Avent-

antikolikkflaske og Classic+-flaske. Den er

også enkel å rengjøre, takket være flaskens

vide hals og få deler.

Enkel å bruke

Fyll først flasken med melk, og plasser

AirFree™-ventilen over kanten. Skru deretter på

flaskesmokken. Vipp deretter flasken nedover

én gang for å fylle flaskesmokken, og dermed

er alt klart. Når du mater babyen, må du passe

på at AirFree™-ventilen holder seg på toppen.

Flaskesmokken holder seg full av melk, selv

når den holdes horisontalt, for enklere oppreist

mating.

Valgfrihet

Du kan bruke Philips Avent-antikolikkflasken

med eller uten AirFree™-ventilen. AirFree™-

ventilen er kompatibel med Philips Avent-

antikolikkflaskene våre på 125 ml / 4 oz,

260 ml / 9 oz og 330 ml / 11 oz og Classic+-

flaskene.

Utformet for et godt grep

Flaskesmokkens form sørger for at babyen får

et godt grep om flasken, og den riflede

strukturen forhindrer at flaskesmokken klapper

sammen for uforstyrret, komfortabel mating.

Velge riktig tåtesmokk

Etter hvert som babyen vokser, må måten de

drikker på, endres. Velg en flaskesmokk med

en gjennomstrømmingshastighet som er riktig

for babyens utvikling. Philips Avent-

antikolikkflaskene og Classic+-flaskene kan

brukes med eller uten AirFree™-ventilen – de

bør imidlertid kun brukes med Philips Avent-

antikolikksmokkene og Classic+-smokkene.

Vokser med barnet

Vi har designet antikolikkflaskene våre slik at

de er enkle å sette sammen med overdeler og

underdeler. På denne måten kan du enkelt ta

skrittet fra flaske til treningskopp og videre til

babykopp, med færre deler.
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Spesifikasjoner

Materiale

Flaske: Polypropylen, BPA-fri

Smokk: Silikon, BPA-fri

Følgende er inkludert:

Babyflaske: 1 deler

AirFree™-ventil: 1 deler

Utforming

Flaskedesign: Ergonomisk form, Vid hals

Enkel i bruk

Bruke flasken: Kan brukes i oppvaskmaskin og

mikrobølgeovn, Enkel å sette sammen, Enkel å

gjøre ren, Enkel å holde

Utviklingstrinn

Trinn: 0–12 måneder

Funksjoner

Smokk: Enkelt tak, riflet struktur forhindrer at

tuppen på flaskesmokken klapper sammen,

klinisk bevist antikolikksystem

Enkel i bruk: Enkel å rengjøre og sette

sammen, Få deler for enkel montering

Kompatibilitet: Full kompatibilitet med

antikolikk- og Classic+-flasker

* AirFree™-ventilen er utformet slik at babyen svelger

mindre luft. Flaskesmokken holder seg full av melk,

også når den holdes horisontalt, når du mater babyen

sittende. Ved å redusere mengden luft babyen får i seg,

bidrar du også til å lindre vanlige problemer som

kommer fra mating, som kolikk, refluks og luftproblemer.

* 80 % av mødrene var enige i at «babyen min opplevde

færre problemer med mating» i en hjemmetest med 144

mødre i USA i 2017

* To uker gamle babyer som ble matet med en Philips

Avent-flaske, viste gjennomgående færre

kolikksymptomer sammenlignet med en vanlig flaske og

betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med

babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.

* Hva er kolikk og hvordan påvirker det babyer? Kolikk

forårsakes av at babyer svelger luft under matingen,

noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet.

Symptomene på kolikk er blant annet gråt, uro, luft i

magen og gulping.
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