
Mamadeira Pétala

 
1 mamadeira

260 ml

Bico para fluxo lento

Um mês ou mais

 
SCF070/20

Tornando a amamentação natural
Pega natural

Nossa mamadeira Pétala com um bico ultramacio se assemelha mais ao seio. O bico largo em forma de seio

com design em espiral flexível e pétalas confortáveis, permite uma pega natural e facilita a combinação da

amamentação com a mamadeira.

Fácil de combinar amamentação e a mamadeira

Facilita a pega do bebê devido ao formato largo do bico

Bico ultramacio projetado para imitar a sensação do peito

Leva o ar para longe da barrida do seu bebê

Válvula anticólica projetada para reduzir cólicas e desconforto

Other benefits

Essa mamadeira é isenta de bisfenol*

Fácil de usar e limpar, montagem simples e rápida

Formato ergonômico para mais conforto

Bicos com diferentes opções de fluxo disponíveis

Compatível com a linha Philips Avent Pétala

Uma alimentação confortável e agradável para o seu bebê

Design em espiral flexível combinado com pétalas confortáveis



Mamadeira Pétala SCF070/20

Destaques

Pega natural

O bico largo em formato de seio estimula uma

pega correta do bebê, facilitando a

amamentação alternada entre seio e

mamadeira.

Bico ultramacio

O bico possui uma textura ultramacia,

projetado para imitar a sensação do peito.

Design em espiral flexível

Design em espiral flexível, combinado com

nossas exclusivas pétalas confortáveis para

criar um bico flexível, permitindo uma

alimentação mais natural evitando que bico

dobre.

Válvula anticólica

Válvula anticólica projetada para manter o ar

longe da barriga do bebê, ajudando na

redução de cólicas e desconforto.

Escolha do bico certo

A linha Pétala da Philips Avent oferece uma

maciez diferente no bico e apresenta opções

de fluxos que aumentam para cada fase de

desenvolvimento do bebê.

Formato ergonômico

Graças ao design exclusivo, a mamadeira é

fácil de segurar em qualquer direção até

mesmo para as mãozinhas do bebê:

garantindo mais conforto.

Fácil de usar e limpar

Gargalo amplo que facilita a limpeza e o uso.

Poucas peças para uma montagem prática e

rápida.

Compatibilidade com toda a linha

Combine nosso extrator de leite, mamadeira e

copos, e crie o produto que funciona para

você, quando você precisar!

Essa mamadeira é isenta de bisfenol*

A mamadeira Philips Avent Pétala é fabricada

com materiais livres de BPA* (polipropileno).

 



Mamadeira Pétala SCF070/20

Especificações

Fases do desenvolvimento

Fase: 0 a 12 meses

Material

Mamadeira: Polipropileno, Livre de BPA

Bico: Silicone, Livre de BPA

Design

Design da mamadeira: Formato ergonômico,

Gargalo largo

O que está incluído

Mamadeira: 1 pcs

Fácil de usar

Uso da mamadeira: Fácil de segurar, Fácil de

montar, Fácil de limpar

Funções

Válvula anticólica

Pega: Pega natural, É fácil combinar

amamentação no seio com mamadeira

Bico: Pétalas confortáveis exclusivas e bico

ultramacio e flexível

Variações no design da mamadeira

Decoração: Tigre

 

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

* O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é

causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação,

o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os

sintomas incluem choro e o incômodo.
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