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Destaques Especificações
Pega natural

O bico largo em formato de seio estimula a

pega correta do bebê, facilitando a

amamentação alternada entre seio e

mamadeira.

Exclusivas pétalas para total conforto

As pétalas na parte interna do bico

proporcionam maciez e flexibilidade sem

contrair o bico. Uma amamentação mais

confortável e agradável para o seu bebê.

Válvula anticólica avançada

A válvula dupla inovadora reduz a cólica e o

desconforto levando o ar para dentro da

mamadeira em vez da barriga do bebê.

Não contém bisfenol A

Este bico é feito de siliconem, um material

isento de bisfenol (Em conformidade com a

diretiva EU 2011/8)

Diferentes opções de fluxo
A Philips Avent oferece quatro opções

diferentes de fluxo para auxiliar no crescimento

do bebê. Lembre-se de que as indicações de

idade são aproximadas, pois os bebês se

desenvolvem em ritmos diferentes. A Philips

Avent oferece o bico com um orifício para

recém-nascidos, o bico com dois orifícios para

fluxo lento (bebês maiores de um mês), o bico

com três orifícios para fluxo médio (bebês

maiores de três meses) e o bico com quatro

orifícios para fluxo rápido (bebês maiores de

seis meses). Todos os bicos estão disponíveis

em embalagens duplas.

Compatível com a mamadeira natural
Recomenda-se usar os bicos Pétala apenas

com as mamadeiras Pétala.

Fases do desenvolvimento
Fase: 0 a 6 meses

Material
Bico: Silicone, Livre de BPA

O que está incluído
Bico macio para fluxo lento: 2 pcs

Modelo
Design do bico: Bico em formato de seio,

Exclusivas pétalas para total conforto, Extra

amplo

Bico
Velocidade do fluxo: Fluxo baixo

Orifícios: Dois orifícios

Meses: Um mês ou mais

Funções
Bico: Exclusivas pétalas para total conforto,

Bico flexível e extramacio

Funções
Válvula anticólica: Avançado sistema

anticólica

Pega: É fácil combinar amamentação no seio

com mamadeira, Pega natural

 

* 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da

UE
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