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s unieke AirFree-ventiel is speciaal ontwikkeld om ervoor te zorgen dat je baby minder lucht 

orslikt. Tijdens het drinken blijft de speen gevuld met melk. Door de hoeveelheid lucht die je baby 

likt te verminderen, kunnen veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, reflux en boertjes 

rden voorkomen.

Design dat voorkomt dat baby's te veel lucht inslikken
• Houd de melk binnen en de lucht buiten, voor horizontaal voeden
• Speen bevat melk, geen lucht

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken.
• Eenvoudig schoon te maken en in elkaar te zetten, aangezien de AirFree-opening uit één deel 

bestaat
• Eenvoudig te gebruiken

Bijkomende voordelen
• Dit ventiel is BPA-vrij
• Compatibel met alle maten Philips Avent-antikrampjesflessen



 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 en 
luchtinname verminderen en het voeden voor jou en 
je kleintje comfortabeler maken.

Design dat voorkomt dat baby's te veel 
lucht inslikken

Onze unieke AirFree-opening houdt lucht uit de 
speen, zodat je baby minder lucht binnenkrijgt. Dit 
kan veelvoorkomende voedingsproblemen zoals 
krampjes, reflux en windjes verminderen.

Eenvoudig schoon te maken en te 
monteren

Het AirFree-ventiel kan eenvoudig worden bevestigd 
op elke Philips Avent-antikrampjesfles. Het ventiel 

bestaat uit één stuk dus schoonmaken is een koud 
kunstje.

Eenvoudig te gebruiken

Vul de fles met melk, plaats de AirFree-opening 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 de AirFree-
opening bovenop blijft. De speen blijft vol melk 
zitten, zelfs in horizontale stand, zodat je je baby ook 
kunt voeden als hij rechtop zit.

BPA-vrij / 0% BPA
Het Philips Avent AirFree-ventiel is gemaakt van 
BPA-vrij materiaal (PP).

Compatibiliteit

Het Philips Avent AirFree-ventiel is compatibel met 
Philips Avent-antikrampjesflessen van 125, 260 en 
330 ml. Het AirFree-ventiel is niet compatibel met 
de Natural-flessen.
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Specificaties
Land van herkomst
• Polen

Inclusief
• AirFree-opening: 1 stk

AirFree-opening
• Materiaal: Bevat geen BPA

Gebruiksgemak
• AirFree-opening: Geschikt voor vaatwasmachine 

en magnetron, eenvoudig in elkaar zetten en 
schoonmaken

Ontwikkelingsfases
• Fases: 0-6 maanden

Functies
• Gebruiksgemak: Eenvoudig schoon te maken en te 

monteren, één onderdeel voor eenvoudige 
bevestiging

• Compatibiliteit: Volledige compatibiliteit met 
antikrampjesflessen en Classic+-flessen

•

* De AirFree-opening 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 voorkomen.

* 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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