
Natural-nappflaska
i glas

 
1 flaska

240 ml

Napp med långsamt flöde

1 m+

 
SCF053/17

Enkel att kombinera med amning
Naturligt grepp

Philips Avent Natural-flaska med en extra mjuk napp påminner mer om amning. Den breda bröstformade nappen

med flexibel spiralformad design och bekväma inlägg ger naturligt grepp och gör det enkelt att kombinera amning

och flaskmatning.

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Leder bort luften från ditt barns mage

Ventil som är utformad för att minska tecken på kolik och obehag

Övriga fördelar

Flaskan är BPA-fri*

Enkel att använda och rengöra, snabb och lätt att sätta ihop

Nappar med olika flödeshastigheter finns tillgängliga

Går att kombinera med Philips Avent Natural-sortimentet

Äkta glas

Värmebeständighet

Glas som följer läkemedelsbranschens standarder



Natural-nappflaska i glas SCF053/17

Funktioner

Extra mjuk napp

Nappen har en extra mjuk struktur som är

utformad för att efterlikna bröstet.

Naturligt grepp

Den breda, bröstvårtsformade nappen

uppmuntrar till ett naturligt grepp och

underlättar övergången från bröst till

nappflaska för spädbarnet.

Flexibel spiraldesign

Flexibel spiraldesign kombinerat med våra

unika inlägg för att skapa en flexibel napp,

vilket möjliggör en mer naturlig matning utan

att nappen kläms ihop.

Värmebeständighet

Natural-glasflaskan är värmebeständig och tål

kraftiga temperaturvariationer. Den kan därför

förvaras säkert i kylskåpet, värmas och passar

också bra för sterilisering.

Glas som följer läkemedelsbranschens

standarder

Förstklassigt borosilikatglas för högsta kvalitet

och renhet.

Ventil som motverkar tecken på kolik

Ventil som motverkar tecken på kolik, utformad

för att hålla luften borta från ditt barns mage,

vilket minskar risken för kolik och obehag.

Enkel att använda och rengöra

En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på

och rengöra. Den består av få delar, vilket gör

att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.

Välja rätt napp

Philips Avent Natural-serien erbjuder olika

nappmjukhet och ökande flödeshastigheten

för varje utvecklingssteg för ditt barn.

Kompatibilitet med hela övriga utbudet

Kombinera våra bröstpumps-, flask- och

muggdelar och skapa den produkt som

fungerar för dig, när du behöver den!

Flaskan är BPA-fri*

Philips Avent Natural-flaskan är gjord av BPA-

fritt* material (polypropylen).

 



Natural-nappflaska i glas SCF053/17

Specifikationer

Design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Material

Flaskmata: Glas, BPA-fri*

Dinapp: Silikon, BPA-fri*

Vad medföljer?

Nappflaska: 1 delar

Lättanvänd

Flaskanvändning: Lätt att montera, Enkel att

rengöra, Lätt att hålla i, Tål maskindisk och

mikrovågsugn

Funktioner

Ventil som motverkar tecken på kolik

Grepp: Naturligt grepp, Lätt att kombinera

amning med flaskmatning

Dinapp: Mycket mjuk och flexibel napp, unika

inlägg

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–12 månader

 

* 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

* 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 och kinkighet.
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