
Natural-speen

 

2 stuks

Eerste toevoer

0 m

 
SCF657/27

Ideaal voor pasgeborenen
Zachtere speen, langzame toevoer

De Philips Avent Natural-speen voor de eerste toevoer heeft een kleinere opening voor een meer

gecontroleerde toevoer. De zachte speentextuur lijkt bovendien op de borst.

0% BPA (Bisfenol A-vrij)

BPA-vrije speen

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

Je baby kan comfortabel en tevreden drinken

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Voorkomt dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Ideaal voor pasgeborenen

Speen voor langzamere toevoer

Zachte speen met textuur



Natural-speen SCF657/27

Kenmerken Specificaties

Bevat geen BPA

Deze speen is gemaakt van siliconen, een

BPA-vrije stof (volgens EU-richtlijn 2011/8/EU)

Geavanceerd antikrampjesventiel

Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel

vermindert darmkrampjes en ongemak doordat

er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje

van de baby.

Op een natuurlijke manier aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op de borst

en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is

het voor jou én je baby gemakkelijker om

borst- en flesvoeding te combineren.

Speen voor langzamere toevoer

Een kleinere opening zorgt voor een meer

gecontroleerde toevoer voor langzaam

drinkende baby's. De Natural-speen voor de

eerste toevoer geeft de ideale toevoersnelheid

om te beginnen met je baby flesvoeding te

geven.

Zachte speen met textuur

De zachtere speen met textuur lijkt meer op de

borst.

Unieke comfortkussentjes

Kussentjes in de speen zorgen voor extra

zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen

inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden

drinken.

Ontwikkelingsfases

Stapje: Vanaf 0 maanden

Materiaal

Speen: Siliconen, BPA-vrij*

Ontwerp

Speenontwerp: Borstvormige speen, Unieke

comfortkussentjes, Extra breed

Speen

Gaatjes: 1 gat

Functies

Speen: Unieke comfortkussentjes, Extra zachte

en soepele speen

Functies

Antikrampjesventiel: Geavanceerd

antikrampjessysteem

Aanleggen: Op een natuurlijke manier

aanleggen, Maakt het combineren van borst-

en flesvoeding gemakkelijk

 

* 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
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