
Oplossingenpakket
voor flesvoeding

 

Klassiek

 
SCD278/00

Oplossingen voor flesvoeding
Bevat geen BPA

Het Avent-oplossingenpakket voor flesvoeding bestaat uit: 1 elektrische fles- en babyvoedingverwarmer, 2

zuigflessen van 125 ml en 4 van 260 ml, 1 CompactBag en voedingsaccessoires

Fles- en speenborstel

Gebogen borstel met geribbeld uiteinde

Siliconen fopspeen voor pasgeboren baby's

Orthodontische, symmetrische en samenvouwbare speen

Reisbox voor melkpoeder

Geschikt voor 3 vooraf afgemeten doses melkpoeder

Zuigfles

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Elektrische flesverwarmer

Verwarmt veilig en gelijkmatig



Oplossingenpakket voor flesvoeding SCD278/00

Kenmerken Specificaties

Fles- en speenborstel

Met de speciaal gebogen borstel en het

geribbelde uiteinde kun je alle hoekjes van

alle soorten flessen, spenen en

voedingsapparatuur bereiken en deze grondig

reinigen.

Verwarmt veilig en gelijkmatig

Voeding wordt gelijkmatig verwarmd. Slaat

automatisch af, dus geen risico op

oververhitting.

Siliconen fopspeen voor pasgeboren baby's

Platte, druppelvormige symmetrische spenen

die niet hinderlijk zijn voor de natuurlijke

ontwikkeling van het gehemelte, de tanden en

het tandvlees van je baby, zelfs niet als de

fopspeen ondersteboven raakt in de mond.

Vermindert huilerig gedrag aanzienlijk

Voldoende slaap en goede voeding zijn

essentiële voorwaarden voor een gezonde,

blije baby. Door middel van een medisch

onderzoek met willekeurige verdeling is

bekeken of het ontwerp van een babyfles

invloed heeft op het gedrag van een kind. De

Philips Avent Classic-babyfles verminderde

huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28

minuten per dag ten aanzien van de fles die

ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs 74

minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's

nachts duidelijk te merken.**

Altijd je belangrijke spullen bij de hand

Het hoofdvak is groot genoeg voor kleding,

fopspenen, speeltjes en verschoningsartikelen.

Het 3M Thinsulate™-isoleervak houdt 2 Avent-

flessen met voorgekookt heet water gedurende

enkele uren warm of koude

flesvoeding/moedermelk gedurende enkele

uren koud

Geschikt voor 3 vooraf afgemeten doses

melkpoeder

Open de klep boven één compartiment om de

melkpoeder in een fles met voorgekookt water

te strooien.

Land van herkomst

England

Ontwikkelingsfases

Stage: 0 - 6 maanden

Inclusief

Milk powder dispenser: 1 pcs

CompactBag: 1 pcs

Inclusief

Bottle and nipple brush: 1 pcs

Classic-fles van 125 ml: 2 pcs

Fopspeen voor pasgeboren baby's: 2 pcs

Classic-fles van 260 ml: 4 pcs

Elektrische flesverwarmer: 1 pcs

 

* * Onderzoek onder twee weken oude baby's heeft

aangetoond dat baby's die met deze fles worden

gevoed minder huilerig gedrag vertonen dan baby's die

met een andere fles worden gevoed. (Onderzoek

uitgevoerd door het Institute of Child Health, Londen,

2008.)
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