
 

 

Philips AVENT
Voedingsfles

330 ml (3 stuks)
Speen voor variabele toevoer

SCF646/37
Gezond en actief voeden
Medisch aangetoond: vermindert darmkrampjes
De Philips AVENT Airflex-voedingsfles is voorzien van de unieke AVENT Airflex-speen, die 

gebruikmaakt van het natuurlijke zuigritme van uw baby om een gezonde, actieve voeding te 
stimuleren. De Airflex-speen vergemakkelijkt het wisselen tussen borst- en flesvoeding.

Voordelen en functies:
• Medisch aangetoond: vermindert darmkrampjes
• Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk
• Geïntegreerd Airflex-ventiel
• Speen voor variabele drinksnelheid voor dikkere voeding



 Voor dikkere voeding

De speen voor variabele toevoer heeft een 
sleufopening waarmee u de toevoersnelheid kunt 
aanpassen door de markering I, II of III op de speen 
richting de neus van de baby te draaien

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.

Geïntegreerd Airflex-ventiel

De AVENT Airflex-voedingsfles is voorzien van een 
Airflex-ventiel. De werking is gebaseerd op de 
natuurlijke voedingswijze van je baby.

Medisch aangetoond: vermindert 
darmkrampjes

Uit klinisch onderzoek is gebleken dat baby’s van 2 
weken oud die met een AVENT-fles worden gevoed 
minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die 
worden gevoed met een conventionele fles. 
(www.philips.com/AVENT).
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Land van herkomst
• Engeland

Inclusief
• Airflex-voedingsfles (330 ml): 3 stk

Flesvoeding
• Capaciteit: 330 ml
• Materiaal: Zeer duurzaam

Ontwerp
• Flesontwerp: Eenvoudig in elkaar te zetten, 

Gemakkelijk schoon te maken, Gemakkelijk vast te 
houden, Brede hals

Ontwikkelingsfases
• Fases: 0 - 6 maanden, 0 - 6 maanden
•

Specificaties
Voedingsfles
330 ml (3 stuks) Speen voor variabele toevoer 
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