
 

Motverkar kolik med
AirFree™.

 
1 flaska

260 ml

Napp med långsamt flöde

1 m+

 

SCF813/14

Utformad för att minska risken för kolik, gaser

och reflux*

Håller mjölken inne och stänger ute luften

AirFree™-ventilen gör så att barnet sväljer mindre luft. Mjölken stannar kvar i

nappen även när matningen görs horisontellt. Genom att minska luften som barnet

sväljer minskas risken för kolik, gaser och reflux.

Utformad för mindre luftintag

Håller mjölken inne och stänger ute luften för enkel upprätt matning

Nappen är full av mjölk, inte luft

Kliniskt bevisad för att motverka kolik och kinkighet*

System som motverkar risken för kolik och kinkighet*

Enkel att använda och rengöra

Lätt att rengöra och montera, eftersom AirFree™-ventilen består av ett enda stycke

Enkel att använda

Nappformen är utformad för ett säkert grepp

Ytterligare fördelar

Använd flaskan med eller utan AirFree™-ventilen

Nappar med olika flödeshastigheter finns

Blanda och matcha med andra Philips Avent-produkter
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Funktioner

Håller mjölken inne och stänger ute luften

Mjölken stannar kvar i nappen även när

matningen görs horisontellt, så att barnet kan

dricka i ett mer naturligt, upprätt läge. Det kan

bidra till att minska reflux, att barnet sväljer luft

och göra matstunden bekvämare för dig och

ditt barn.

Utformad för mindre luftintag

Vår unika AirFree™-ventil suger in luft från

nappen så att barnet sväljer mindre luft när det

dricker. Det kan bidra till att minska vanliga

matningsproblem som kolik, reflux och gaser.

Minskar kolik och kinkighet*

Kliniska studier visar att Philips Avent-flaskan

minskar risken för kolik och kinkighet*. Hur? En

ventil i nappen förhindrar att vakuum ansamlas

när barnet dricker, vilket möjliggör kontinuerlig

matning. Det kan minska risken för kolik, gaser,

kräkning och rapning.

Lätt att rengöra och montera

AirFree™-ventilen kan enkelt sättas samman

med valfri Philips Avent-flaska som motverkar

kolik och valfri Classic+-flaska. Den är även

enkel att rengöra tack vare dess breda öppning

och det är bara några delar som behöver

rengöras.

Enkel att använda

Börja med att fylla flaskan med mjölk, placera

AirFree™-ventilen på flaskan och skruva på

nappen. Luta flaskan nedåt en gång för att

fylla nappen. Nu är du redo att börja mata. När

du matar ska du se till att AirFree™-ventilen

alltid är överst. Mjölken stannar kvar i nappen

även när du håller den horisontellt, vilket

underlättar upprätt matning.

Valfrihet

Du kan använda Philips Avent-flaskan som

motverkar kolik med eller utan AirFree™-

ventilen. AirFree™-ventilen passar våra Philips

Avent- och Classic+-flaskor på 125 ml, 260 ml

och 330 ml.

Utformad för att sitta säkert

Nappens form gör att ditt barn får ett säkert

grepp och den räfflade strukturen hjälper till att

förhindra att nappen kläms ihop för oavbruten,

bekväm matning.

Välja rätt napp

När barnet växer, förändras drickbehovet. Välj

en napp med ett flöde som stämmer med

barnets utveckling. Philips Avent-flaskor som

motverkar kolik och Classic+-flaskor kan

användas med eller utan AirFree™-ventilen,

men de bör endast användas med Philips

Avent-dinappar som motverkar kolik och

Classic+-dinappar.

Växer med barnet

Vi har utformat våra flaskor som motverkar kolik

så att det blir enkelt att blanda nappar och

flaskor. På det här sättet kan man enkelt gå från

flaska till träningsmugg, till pipmugg, med färre

delar.
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Specifikationer

Material

Flaskmata: Polypropylen, BPA-fri

Dinapp: Silikon, BPA-fri

Vad medföljer?

Nappflaska: 1 delar

AirFree™-ventil: 1 delar

Design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Lättanvänd

Flaskanvändning: Tål maskindisk och

mikrovågsugn, Lätt att montera, Enkel att

rengöra, Lätt att hålla i

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–12 månader

Funktioner

Dinapp: Sitter säkert, räfflad struktur förhindrar

att nappen kläms ihop, system som bevisats

motverka kolik*

Lättanvänd: Lätt att rengöra och montera, Ett

fåtal delar för enkel montering

Kompatibilitet: Kompatibel med alla flaskor

som motverkar kolik och Classic+-flaskorna

* AirFree™-ventilen gör så att barnet sväljer mindre luft.

Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs

horisontellt. Genom att minska luften som barnet

sväljer minskas risken för kolik, gaser och reflux.

* I ett konsumenttest med 144 mammor i USA 2017 ansåg

80 % av dem att "mitt barn upplevde färre

matningsproblem”

* Två veckor gamla spädbarn som matades med en

Philips Avent-flaska uppvisade en mindre benägenhet

till kolik jämfört med barn som matades med vanlig

flaska och en avsevärd minskning av kinkighet på

natten jämfört med barn som matades med ett annat

ledande flaskmärke.

* Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas

delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter.

Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem.

Symptomen kan vara gråt, kinkighet, gasighet och

kräkningar.
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