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Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*

Het AirFree™-ventiel is gemaakt om je baby te helpen minder lucht door te slikken. De speen blijft vol melk zitten,

zelfs in horizontale stand, om je baby ook te kunnen voeden als hij rechtop zit. Door de hoeveelheid lucht die

een baby inslikt te verminderen, kunnen veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, boertjes en reflux

worden vermindert.

Bijkomende voordelen

Combineer met andere Philips Avent-producten

Gebruik de fles met of zonder het AirFree™-ventiel

Spenen met verschillende toevoersnelheden verkrijgbaar

Door het AirFree-ventiel wordt er minder lucht ingeslikt

Speen bevat melk, geen lucht

Houd de melk binnen en de lucht buiten, voor gemakkelijk horizontaal voeden

Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en huilerig gedrag*

Antikrampjessysteem vermindert darmkrampjes en huilerig gedrag*

Speenvorm ontworpen om goed aan te leggen

Eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken.

Eenvoudig te gebruiken

Eenvoudig schoon te maken en in elkaar te zetten, aangezien het AirFree™-ventiel uit één deel bestaat
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Kenmerken

Houd de melk binnen en de lucht buiten

De speen blijft vol melk zitten, zelfs in

horizontale stand, zodat je baby op een

natuurlijke manier rechtop gevoed kan worden.

Dit kan reflux verminderen, helpen met het

verteren en het voeden voor jou en je kleintje

comfortabeler maken.

Design dat voorkomt dat baby's te veel lucht

inslikken

Ons unieke AirFree™-ventiel houdt lucht uit de

speen, zodat je baby minder lucht binnenkrijgt.

Dit kan veelvoorkomende voedingsproblemen

zoals krampjes, reflux en windjes verminderen.

Vermindert krampjes en huilerig gedrag*

Klinische studies hebben aangetoond dat de

Philips Avent-fles darmkrampjes en huilerig

gedrag vermindert*. Hoe? Een ventiel in de

speen voorkomt dat er een vacuüm ontstaat

als je baby drinkt, waardoor je ononderbroken

kunt voeden. Dit kan darmkrampjes, windjes,

spugen en boertjes verminderen.

Eenvoudig schoon te maken en te monteren

Het AirFree™-ventiel kan eenvoudig worden

bevestigd aan elke Philips Avent Anti-colic- en

Classic+-fles. Ook schoonmaken is kinderspel,

dankzij de brede hals hoef je maar een paar

onderdelen te reinigen.

Ontworpen om goed aan te leggen

Dankzij de speenvorm kan je je baby goed

aanleggen en de geribbelde structuur

voorkomt dat de speen inklapt, voor een

comfortabele voeding zonder onderbrekingen.

Eenvoudig te gebruiken

Vul de fles met melk, plaats het AirFree™-

ventiel op de schroefring en draai de speen

vast. Houd de fles even scheef om de speen te

vullen en je bent klaar. Zorg er tijdens het

voeden voor dat het AirFree™-ventiel bovenop

blijft. De speen blijft vol melk zitten, zelfs in

horizontale stand, zodat je je baby ook kunt

voeden als hij rechtop zit.

Keuzevrijheid

Je kunt de Philips Avent Anti-colic fles met of

zonder het AirFree™-ventiel gebruiken. Het

AirFree™-ventiel is compatibel met onze

Philips Avent Anti-colic- en Classic+-flessen

van 125 ml, 260 ml en 330 ml.

De juiste speen kiezen

De drinkbehoeften van baby's veranderen als

ze groter worden. Kies een speen met een

stroomsnelheid die bij hun ontwikkeling past.

De Philips Avent Anti-colic- en Classic+-

flessen kunnen met of zonder het AirFree™-

ventiel worden gebruikt, maar alleen met de

Philips Avent Anti-colic- en Classic+-spenen.

Mix & match

Compatibele collectie: van borstvoeding tot

drinkbeker. We hebben onze flessen zo

ontworpen dat je onderdelen gemakkelijk kunt

combineren. Zo kun je eenvoudig en met

minder onderdelen van flesjes overstappen op

tuimelbekers en drinkbekers.
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Specificaties

Ontwerp

Flesontwerp: Ergonomische vormgeving, Brede

hals

Materiaal

Flesvoeding: Polypropyleen, Bevat geen BPA

Speen: Siliconen, Bevat geen BPA

Inclusief

120 ml babyflessen: 2 stk

260 ml babyfles: 2 stk

AirFree™-ventiel: 1 stk

Flessen- en spenenborstel: 1 stk

Orthodontische speen: 1 stk

Gebruiksgemak

Flesgebruik: Geschikt voor vaatwasmachine en

magnetron, Eenvoudig in elkaar te zetten,

Gemakkelijk schoon te maken, Gemakkelijk

vast te houden

Functies

Gebruiksgemak: Eenvoudig schoon te maken

en te monteren, Weinig onderdelen voor

eenvoudige montage

Speen: Eenvoudig aanleggen, geribbelde

structuur voorkomt inklappen van speen,

klinisch bewezen antikrampjessysteem*

Compatibiliteit: Volledige compatibiliteit met

Anti-Colic- en Classic+-flessen

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0-12 maanden

* Het AirFree™-ventiel is gemaakt om je baby te helpen

minder lucht door te slikken. De speen blijft vol melk

zitten, zelfs in horizontale stand, om je baby ook te

kunnen voeden als hij rechtop zit. Door de hoeveelheid

lucht die een baby inslikt te verminderen, kunnen

veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes,

boertjes en reflux worden vermindert.

* Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een

Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder

last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die

werden gevoed met een fles van een concurrent.

* Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby?

Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het

inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor

ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby.

Symptomen zijn onder andere huilen, winderigheid en

spugen.
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