
 

Anticólicas com
abertura AirFree™

 

1 biberão

260 ml

Tetina de fluxo lento

1 m+

 

SCF813/14

Desenvolvida para reduzir as cólicas, os gases e

o refluxo*

Bloqueia o leite no interior, mantém o ar no exterior

A válvula AirFree™ foi desenvolvida para ajudar o seu bebé a engolir menos ar. A

tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando na horizontal, para a

amamentação na vertical. Reduzir o ar que um bebé ingere pode ajudar a

simplificar problemas de alimentação comuns, como cólicas, gases e refluxo.

Desenvolvida para menor entrada de ar

Bloqueia o leite no interior, mantém o ar fora, para fácil amamentação na vertical

A tetina permanece sempre cheia de leite e não de ar

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e agitação*

Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas e agitação*

Fácil de utilizar e limpar!

Fácil de limpar e de montar, pois a válvula AirFree™ é composta por apenas uma

peça

Fácil de utilizar

Formato da tetina desenvolvido para um agarrar seguro

Benefícios adicionais

Utilize o seu biberão com ou sem a válvula AirFree™

Estão disponíveis tetinas com fluxos diferentes

Misture e combine com outros produtos Philips Avent
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Destaques

Bloqueia o leite no interior, mantém o ar no

exterior

A tetina permanece sempre cheia de leite,

mesmo quando o biberão está na horizontal,

permitindo que o bebé beba de forma mais

natural, em posição vertical. Isto pode ajudar a

reduzir o refluxo, facilitar a digestão e tornar a

alimentação mais confortável para si e para o

seu bebé.

Desenvolvida para menor entrada de ar

A nossa válvula única AirFree™ afasta o ar da

tetina, permitindo que o bebé engula menos ar

enquanto bebe. Isto pode ajudar a reduzir

problemas de alimentação comuns, tais como

cólicas, refluxo e gases.

Reduz as cólicas e a agitação*

Estudos clínicos demonstraram que o biberão

Philips Avent reduz as cólicas e a agitação*.

Como? Uma válvula na tetina evita a

acumulação de vácuo enquanto o bebé bebe,

permitindo alimentar de forma ininterrupta. Isto

pode ajudar a reduzir as cólicas, os gases, o

bolçar e os arrotos.

Fácil de limpar e de montar

A válvula AirFree™ pode ser facilmente

montada em qualquer biberão anticólicas

Philips Avent e Classic+. A limpeza também é

extremamente fácil, graças ao gargalo largo do

biberão e às poucas peças que necessitam de

limpeza.

Fácil de utilizar

Para começar, encha o biberão com leite,

coloque a válvula AirFree™ sobre o rebordo e

aperte a tetina. Incline o biberão para baixo

uma vez para encher a tetina e está pronto.

Durante a amamentação, assegure-se de que

a válvula AirFree™ se mantém na parte

superior. A tetina permanece cheia de leite,

mesmo na horizontal, para uma amamentação

na vertical mais fácil.

Liberdade de escolha

Pode utilizar o seu biberão anticólicas Philips

Avent com ou sem a válvula AirFree™. A

válvula AirFree™ é compatível com os nossos

biberões anticólicas Philips Avent e Classic+

de 125 ml, 260 ml e 330 ml.

Desenvolvido para um fecho seguro

O formato da tetina permite um agarrar seguro

e a textura nervurada ajuda a evitar a

contração da tetina para uma alimentação sem

interrupções e confortável.

Escolher a tetina correta

À medida que o bebé cresce, as suas

necessidades de beber mudam. Escolha uma

tetina com um fluxo adequado para o seu

desenvolvimento. Os biberões anticólicas

Philips Avent e Classic+ podem ser utilizados

com ou sem a válvula AirFree™, mas devem

ser utilizados apenas com tetinas anticólicas

Philips Avent e Classic+.

Cresce com o seu bebé

Desenvolvemos a nossa gama de biberões

anticólicas, por isso, é fácil misturar e

combinar partes superiores e inferiores. Desta

forma, pode progredir facilmente do biberão ao

copo de aprendizagem, até ao copo com bico,

com menos peças.
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Especificações

Material

Biberão: Polipropileno, Sem BPA

Tetina: Silicone, Sem BPA

Inclui

Biberão: 1 unid.

Abertura AirFree™: 1 unid.

Design

Design do biberão: Forma ergonómica,

Gargalo largo

Fácil de utilizar

Utilização do biberão: Seguro para máquina

de lavar a loiça e microondas, Fácil de montar,

Fácil de limpar, Fácil de segurar

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 a 12 meses

Funções

Tetina: Agarrar fácil, textura nervurada evita

contrações da tetina, sistema anticólicas

clinicamente comprovado*

Fácil de utilizar: Fácil de limpar e de montar,

Poucas peças para montagem fácil

Compatibilidade: Compatibilidade total com

biberões anticólicas e Classic+

* A válvula AirFree™ foi desenvolvida para ajudar o seu

bebé a engolir menos ar. A tetina permanece sempre

cheia de leite, mesmo quando na horizontal, para a

amamentação na vertical. Reduzir o ar que um bebé

ingere pode ajudar a simplificar problemas de

alimentação comuns, como cólicas, gases e refluxo.

* 80% das mães concordaram que "o meu bebé teve

menos problemas de alimentação" num teste

independente em casa com um universo de 144 mães

nos EUA em 2017

* Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com

biberões Philips Avent apresentavam uma tendência

para menos cólicas em comparação com um biberão

convencional e uma redução significativa da agitação

durante a noite em comparação com os bebés

alimentados com outro biberão de uma marca líder.

* O que são as cólicas e como afetam os bebés? As

cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar

durante a alimentação, o que cria desconforto no

sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro,

agitação, gases e bolçar.
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