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De natuurlijke manier om met flesvoeding te beginnen
Set met fles, speen en fopspeen

Een handige set met 4 Natural-flessen (2x 125 ml en 2x 260 ml), een fles- en speenborstel en een witte

Advanced orthodontische fopspeen voor 0-6 maanden (voor een gezonde ontwikkeling van de mond). De

nieuwe fles maakt flesvoeding natuurlijker

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

Andere voordelen
Geavanceerde orthodontische fopspeen

Compatibel met het Philips Avent Natural-assortiment

Flesborstel met gebogen borstel voor eenvoudig reinigen

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken, en snel en eenvoudig in elkaar te zetten

Deze flessen zijn BPA-vrij*

Eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden
Ergonomische vormgeving voor maximaal comfort
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Kenmerken
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.

Unieke comfortkussentjes

Kussentjes in de speen zorgen voor extra

zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen

inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden

drinken.

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.

Ergonomische vormgeving

Dankzij de unieke vorm is de fles eenvoudig

en in elke gewenste richting vast te houden

voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine

handjes van je baby.

Geavanceerde orthodontische fopspeen
De geavanceerde orthodontische speen, die is

ontwikkeld in samenwerking met

vooraanstaand orthodontist dr. Hagemann, is

ontworpen met het oog op een gezonde

ontwikkeling van de mond. De speen heeft

vleugels die speciaal gevormd zijn om de druk

op tandvlees en groeiende tandjes tot een

minimum te beperken.

Combineerbaar met het hele assortiment

De nieuwe Philips Avent Natural-fles is

compatibel met de Philips Avent-producten,

behalve de Classic-flessen en -handvatten.

We raden aan de Natural-flessen alleen te

gebruiken in combinatie met de Natural-

spenen.

Gebogen borstel

Met de speciaal gebogen borstel en het

geribbelde uiteinde kun je alle hoekjes van

alle flessen met een wijde hals, spenen en

voedingsproducten bereiken en deze grondig

reinigen.

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken

De brede hals van de fles maakt het vullen en

schoonmaken gemakkelijk. Slechts een paar

onderdelen voor snel en eenvoudig in elkaar

zetten.

Deze flessen zijn BPA-vrij*

De nieuwe Philips Avent Natural-flessen zijn

gemaakt van BPA-vrij* materiaal

(polypropyleen).
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Specificaties
Flesvoeding
Materiaal: BPA-vrij*

Ontwikkelingsfases
Stapje: 0 - 6 maanden

Materiaal
Flesvoeding: Polypropyleen, BPA-vrij*

Speen: Siliconen, BPA-vrij*

Ontwerp
Flesontwerp: Ergonomische vormgeving,

Brede hals

Kenmerken
Kan worden gesteriliseerd

Inclusief
Fles- en speenborstel: 1 pcs

Geavanceerde orthodontische fopspeen: 1 pcs

Gebruiksgemak
Flesgebruik: Gemakkelijk vast te houden,

Eenvoudig in elkaar te zetten, Gemakkelijk

schoon te maken

Functies
Speen: Extra zachte en soepele speen, Unieke

comfortkussentjes

Functies
Antikrampjesventiel: Geavanceerd

antikrampjessysteem

Aanleggen: Maakt het combineren van borst-

en flesvoeding gemakkelijk, Op een natuurlijke

manier aanleggen

Inclusief
Babyfles: 4 pcs
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