Dr. Brown’s
Options+™ Anti-colic Bottle
®

De opties zijn nog nooit zo veelzijdig geweest als met
de Dr. Brown’s® Natural Flow Options+™ brede halsfles.
De innovatieve borstvormige speen
op deze fles vergemakkelijkt de
overgang van borst naar fles en vice versa.
Op deze manier wordt voeden een plezierige ervaring,
zowel voor jou als voor je kindje. De zachte siliconen
speen is speciaal ontworpen om eenzelfde
gelijkmatige natuurlijke doorstroming
te bieden als bij borstvoeding. Het anti-koliek
ventielsysteem draagt bij aan het behoud van
voedingsstoffen, wat zorgt voor een betere
spijsvertering en zodoende voor
een betere nachtrust.
De combinatie van fles, speen en
ventielsysteem zorgt voor
comfortabel voeden.

Kies de juiste speen
Elke fase speen is gemaakt van superzachte
siliconen van hoogwaardige kwaliteit en zorgt voor
een verschillende doorstroomsnelheid.
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Dr. Brown's® wordt in Nederland en België geïmporteerd en gedistribueerd door:

Baby Case B.V.
Huijgevoort 22
5091 SB Westelbeers
T +31 (0)229 28 59 99

info@babycase.nl
www.babycase.nl
info@drbrowns.nl
www.drbrowns.nl
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Klinisch bewezen

1

Lucht gaat naar binnen
via de speenring, maar komt
niet in de voeding terecht.

2

Lucht wordt via het speciale
ventielsysteem naar de ruimte
boven de voeding geleid.

3

Het ventielsysteem voorkomt
het ontstaan van negatieve
druk, luchtbelletjes in de
voeding en vacuüm zuigen
van de speen.

4

De baby drinkt comfortabel
terwijl de melk vrijuit kan stromen,
zoals bij borstvoeding.
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De voordelen bij gebruik mét ventielsysteem:

• Helpt voedproblemen verminderen
De Dr. Brown's® flessen staan erom bekend dat ze minder
kans geven op buikkrampjes, spugen, boeren en winden
• Draagt aantoonbaar bij aan het behoud van
voedingsstoffen in de voeding*
Vitamine C, A en E zijn in de eerste levensjaren van cruciaal
belang voor de gezondheid
• Vacuümvrij voeden bevordert de spijsvertering
Een goede spijsvertering is van essentieel belang en draagt
bij aan een betere nachtrust
• Volledig ontluchte fles
Benadert het meest borstvoeding
• Het ventielsysteem en de siliconenspeen werken samen
Gecontroleerde doorstroming, zodat baby’s in hun eigen
tempo kunnen drinken
*Volgens universitair onderzoek. Meer informatie op www.nutrientstudy.com

De voordelen bij gebruik zónder ventielsysteem:
• Je kunt dezelfde fles blijven gebruiken, ook wanneer
je kindje een meer ontwikkeld drinkpatroon krijgt
• Voeden is vergelijkbaar met de meeste flessen die
ontluchten via de speen
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Meer informatie op:
www.drbrowns.nl

Vitamine C borstvoeding
% van de basislijn

Dr. Brown's® Options+™
Het borstvormige ontwerp van de
brede halsspeen is geïnspireerd door
de natuur en benadert natuurlijk voeden.
De speen helpt om de borstgevoede baby
comfortabel te laten drinken.
Dit maakt de kans op eventuele
tepel-speenverwarring
zeer klein.

Andere flessen

Basislijn
Tijd in minuten

Uit wetenschappelijk
onderzoek* blijkt
dat belangrijke
voedingsstoffen
als vitamine C, A en E
optimaal behouden
blijven in de Dr. Brown's®
fles met volledig
ontluchtingssysteem.
Het ventielsysteem
vermindert luchtbelletjes,
een belangrijke oorzaak
voor het oxideren van
voedingsstoffen.

