Philips AVENT Biberões
naturais
Tetina

Natural
Fluxo lento, 2 furos 1 m+

SCF652/27

A forma natural para alimentar a biberão
Tetina AVENT com design em pétala
A nossa nova tetina ajuda a tornar a alimentação a biberão mais natural para si e para o seu bebé.
A tetina dispõe de um design inovador em pétala para um agarrar natural semelhante ao peito,
facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
Fácil de combinar alimentação a peito e biberão
• Agarrar natural graças à tetina larga com o formato do peito
Uma alimentação mais confortável que deixa o bebé satisfeito
• Secções em pétala confortáveis e exclusivas para uma tetina extra suave e flexível
O ar entra no biberão, em vez de na barriga do bebé
• Sistema avançado anticólicas com válvula dupla inovadora
0% de BPA (sem Bisfenol A)
• Tetina sem BPA*
Outras vantagens
• Diferentes fluxos para a alimentação mais confortável
• Compatível com biberão Natural Philips AVENT

SCF652/27

Tetina

Natural Fluxo lento, 2 furos 1 m+

Destaques
Agarrar natural da tetina

Especificações
Sistema anticólicas avançado

País de origem
• Inglaterra

Material

• Tetina: Silicone, Sem BPA*

Inclui

• Tetina suave de fluxo lento: 2 unid.

Design

• Design da tetina: Tetina com formato do peito,
Secções em pétala confortáveis e exclusivas

Tetina
A tetina larga com o formato do peito permite um
agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a
combinação da amamentação e da alimentação a
biberão para o seu bebé.

Secções em pétala confortáveis e
exclusivas

O design de válvula dupla inovador reduz as cólicas
e o desconforto através da libertação de ar para o
biberão, em vez da barriga do bebé.

Sem BPA*

• Velocidade de fluxo: Fluxo lento
• Furos: 2 furos
• Meses: 1 m+

Fases de desenvolvimento
• Fases: 0-6 meses

Funções

• Agarrar a tetina: Combinação fácil de
amamentação e alimentação a biberão, Agarrar
natural da tetina
• Tetina: Secções em pétala confortáveis e
exclusivas, Tetina extra suave e flexível
• Válvula anti-cólicas: Sistema anticólicas avançado
•

As secções em pétala no interior da tetina aumentam
a suavidade e a flexibilidade sem contracções da
tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação
mais confortável, que o deixa satisfeito.

Esta tetina é fabricada em silicone - um material sem
BPA*

Diferentes fluxos

A Philips AVENT disponibiliza quatro fluxos
diferentes para acompanhar o crescimento do seu
bebé. Lembre-se que as indicações de idade são
aproximadas visto que os bebés se desenvolvem a
diferentes ritmos. A Philips AVENT disponibiliza a
tetina de fluxo para recém-nascido com 1 furo (0
M+), a tetina de fluxo lento com 2 furos (1 M+), a
tetina de fluxo médio com 3 furos (3 M+) e a tetina
de fluxo rápido com 4 furos (6 M+). Todas as tetinas
estão disponíveis em embalagens duplas.

Compatível com biberão Natural

Aconselhamos a utilização das tetinas Natural apenas
com biberão Natural.
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