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Utformad för att minska risken

för kolik, gaser och reflux*

Vår unika AirFree-ventil är utformad så att barnet sväljer mindre luft när de dricker,

tack vare att nappen aldrig är tom under matningen, utan hela tiden innehåller

mjölk. På så sätt sväljer barnet mindre luft, vilket minskar risken för kolik, reflux och

gaser.

Utformad för mindre luftintag

Håller mjölken inne och stänger ute luften för enkel upprätt matning

Nappen är full av mjölk, inte luft

Enkel att använda och rengöra

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

Enkel att använda

Ytterligare fördelar

Den passar med Philips Avent-flaskor mot kolik i alla storlekar



AirFree™-ventil SCF819/01

Funktioner Specifikationer

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.

Lätt att rengöra och montera

AirFree™-ventilen är enkel att fästa på valfri

Philips Avent Anti-flaska mot kolik och valfri

Classic+-flaska. Eftersom ventilen består av en

enda del är den enkel att rengöra.

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.

Kompatibilitet

Philips Avent AirFree™-ventilen passar med

våra Philips Avent-flaskor mot kolik på 125 ml,

260 ml och 330 ml. Det går inte att fästa

AirFree™-ventilen på Natural-flaskorna.

Vad medföljer?

AirFree-ventil: 1 delar

AirFree™-ventil

Material: PBT och LSR

Lättanvänd

AirFree™-ventil: Tål diskmaskin och

mikrovågsugn, enkel att sätta ihop och rengöra

Utvecklingsstadier

Stadie: 0-6 månader

Funktioner

Lättanvänd: Lätt att rengöra och montera, 1

del 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.

* 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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