
Product Picture

Starterset voor

pasgeborenen

SCD270/00

Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
Minder krampjes**

De Philips Avent-starterset SCD270/00 bestaat uit twee BPA-vrije voedingsflessen van 125 ml en twee flessen

van 260 ml

0% BPA (Bisfenol A-vrij)

Deze fles is gemaakt van PES, BPA-vrij materiaal

Het voordeel van Philips Avent

Volledig uitwisselbaar binnen het hele Philips Avent-assortiment

Minder huilerig gedrag en ongemak

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Wanneer je baby groter wordt

Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar

Ingebouwd antikrampjesventiel

De lucht komt in het flesje en niet in het buikje van je baby



Starterset voor pasgeborenen SCD270/00

Kenmerken Specificaties

0% BPA (Bisfenol A-vrij)

Deze fles is gemaakt van PES, BPA-vrij

materiaal

Borst- en flesvoeding combineren

De vorm van de brede speen lijkt op die van

een borst en stimuleert zo het natuurlijk

aanleggen. Zo is het voor jou én je baby

gemakkelijker om borst- en flesvoeding te

combineren.

Vermindert huilerig gedrag aanzienlijk

Voldoende slaap en goede voeding zijn

essentiële voorwaarden voor een gezonde,

blije baby. Door middel van een klinisch

onderzoek met willekeurige verdeling is

gekeken 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 opzichte 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.**

Volledig combineerbaar

Alle Philips Avent-spenen, drinktuiten en

flessen kunnen met onze opslagbekers,

bewaarflessen voor moedermelk, Magic-

bekers en borstkolven worden gebruikt

Groeit met je baby mee

Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden

verkrijgbaar.

Uniek antikrampjesventiel

Tijdens het voeden zorgt het

antikrampjesventiel in de Avent-speen ervoor

dat er lucht in het flesje komt - en niet in het

buikje van je baby. Je baby bepaalt de

melktoevoer, net als bij de borstvoeding.

Ontwerp

Flesontwerp: Brede hals

Inclusief

Extra zachte speen voor pasgeborenen: 2

(alleen VK) stk

Fles- en speenborstel: 1 stk

Classic-fles van 125 ml: 2 stk

Fopspeen voor pasgeboren baby's: 1 stk

Classic-fles van 260 ml: 2 stk

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden

* * 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.)

* ** Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft

aangetoond dat baby's die worden gevoed met een

Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben

van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met

een andere fles van een toonaangevend merk.
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