
 

Anti-kolik med
AirFree™-åbning

 
1 flaske

260 ml

Sut med langsom

gennemstrømning

1 m+

 

SCF813/14

Designet til at reducere kolik, luft i maven og

refluks*

Holder mælken inde og luften ude

AirFree™-åbningen er designet til at hjælpe dit barn til at sluge mindre luft. Sutten

forbliver fyldt med mælk, selv når den holdes horisontalt, mens du mader barnet

siddende. Reduktion af den luft, som et barn indtager, kan lette almindelige

problemer ved madning såsom kolik, luft i maven og refluks.

Yderligere fordele

Brug din sutteflaske med eller uden AirFree™-åbningen

Bland og sammensæt med andre Philips Avent-produkter

Forskellige mælkegennemstrømningsniveauer

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og klynk*

Dokumentation for, at anti-kolik-systemet mindsker kolik og klynk*

Designet til at sluge mindre luft

Sutten forbliver fuld af mælk, ikke luft

Holder mælken inde og luften ude for nem, siddende madning

Nem at bruge -- og rengøre!

Suttens form er designet til, at barnet får sikkert fat

Nem at rengøre og samle, da AirFree™-åbningen er i et enkelt stykke

Let at bruge



Anti-kolik med AirFree™-åbning SCF813/14

Vigtigste nyheder

Holder mælken inde og luften ude

Sutten forbliver fuld af mælk, selv når

sutteflasken er vandret, så din baby kan drikke i

en mere naturlig, siddende position. Dette kan

reducere refluks, luft i maven og gøre madning

mere behagelig for dig og den lille.

Designet til at sluge mindre luft

Vores unikke AirFree™-åbning trækker luft væk

fra sutten, så dit barn sluger mindre luft, mens

barnet drikker. Dette kan være med til at

reducere almindelige problemer ved madning

såsom kolik, refluks og luft i maven.

Reducerer kolik og klynk*

Kliniske undersøgelser har vist, at Philips

Avent-sutteflasken reducerer kolik og klynk*.

Hvordan? En ventil i sutten forhindrer

opbygning af vakuum, mens din baby drikker,

så uafbrudt madning er mulig. Dette kan være

med til at reducere kolik, luft i maven, gylp og

bøvs.

Nem at rengøre og samle

AirFree™-åbningen kan nemt samles med

enhver Philips Avent-anti-kolik- og Classic+

sutteflaske. Rengøring er også en leg, takket

være sutteflaskens brede hals, og der er kun et

par enkelte dele, der skal rengøres.

Let at bruge

For at komme i gang skal du fylde sutteflasken

med mælk, placere AirFree™-åbningen over

kanten og skrue sutten på. Vip sutteflasken

nedad én gang for at fylde sutten, og så er den

klar til brug. Når du mader, skal du sørge for, at

AirFree™-åbningen forbliver på toppen. Sutten

vil forblive fuld af mælk, selv når den er

vandret, for at muliggøre nem, siddende

madning.

Valgfrihed

Du kan bruge din Philips Avent-anti-kolik-

sutteflaske med eller uden AirFree™-åbningen.

AirFree™-åbningen er kompatibel med vores

125 ml, 260 ml og 330 ml Philips Avent-anti-

kolik- og Classic+ sutteflasker.

Designet til, at barnet får sikkert fat

Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat,

og den riflede struktur hjælper med at

forhindre, at sutten klapper sammen, og giver

en behagelig, uafbrudt madning.

Vælg den rette sut

I takt med at din baby vokser, vil deres

drikkebehov ændre sig. Vælg en sut med en

gennemstrømning, der passer til deres

udvikling. Philips Avent-anti-kolik- og Classic+

sutteflasker kan bruges med eller uden

AirFree™-åbningen – men de bør kun bruges

med Philips Avent-anti-kolik- og Classic+

sutter.

Vokser med barnet

Vi har designet vores serie af anti-kolik-

sutteflasker, så det er nemt at blande og parre

toppe og bunde. På denne måde kan du nemt

gå fra flaske til øvekop og videre til kop med

drikketud, og det med færre dele.
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Specifikationer

Design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Bred hals

Materiale

Flaske: Polypropylen, BPA-fri

Sut: Silikone, BPA-fri

Hvad følger med

Sutteflaske: 1 stk.

AirFree™-ventilationsåbning: 1 stk.

Brugervenlig

Brug af flaske: Tåler opvaskemaskine og

mikrobølgeovn, Nem at samle, Nem at rengøre,

Nem at holde

Funktioner

Brugervenlig: Nem at rengøre og samle, Få

dele for nem samling

Sut: Barnet får nemt fat, riflet struktur

forhindrer sutten i at kollapse, klinisk bevist

anti-kolik-system*

Kompatibilitet: Fuld anti-kolik- og Classic+-

sutteflaskekompatibilitet

Udviklingsfaser

Fase: 0-12 måneder

* AirFree™-åbningen er designet til at hjælpe dit barn til at

sluge mindre luft. Sutten forbliver fyldt med mælk, selv

når den holdes horisontalt, mens du mader barnet

siddende. Reduktion af den luft, som et barn indtager,

kan lette almindelige problemer ved madning såsom

kolik, luft i maven og refluks.

* 80 % af mødrene var enige i, at "mit barn oplevede færre

problemer med at spise" i uafhængige forsøg med 144

mødre i USA i 2017

* 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips

Avent-sutteflaske, udviste færre koliktendenser

sammenlignet med en konventionel sutteflaske og en

betydelig nedsættelse i klynk om natten sammenlignet

med børn, der blev madet med en anden sutteflaske fra

et konkurrerende mærke.

* Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik

skyldes delvis, at barnet sluger luft under madningen,

hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem.

Symptomerne omfatter gråd, klynken, oppustethed og

gylp.
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