
B O T T L E

Klinisch bewezen
vermindering van 

buikkrampjes, re�ux, spugen,
boeren en winden

Smalle hals Brede hals

Voordelen bij gebruik mét ventielsysteem:
• Helpt voedproblemen verminderen
 De Dr. Brown’s fles geeft minder kans op buikkrampjes, reflux, 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

Gebruik zónder ventielsysteem:
Wanneer je baby geen voedproblemen heeft of wanneer het drinkpatroon zich 
verder ontwikkelt, kun je het ventielsysteem verwijderen. 
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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@drbrowns.nl
www.drbrowns.nl
info@drbrowns.be
www.drbrowns.be

IInntternern
vveenntielstielsyysstteemeem
Intern
ventielsysteem

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

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

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

De baby drinkt comfortabel
terwijl de melk vrijuit kan stromen,
zoals bij borstvoeding

Meer informatie op:
www.drbrowns.nl
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Kies de juiste speen
Gemaakt van superzachte siliconen van hoogwaardige kwaliteit
Elke fase speen zorgt voor een andere doorstroomsnelheid 

Fase 1Preemie
Flow ™

Fase 2 Fase 3 Fase 4 Y-Cut
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Reconnu en clinique 
pour réduire 

les coliques, re�ux,
régurgitations, renvois 

et gaz
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Avantages à l’usage avec système de ventilation:
• Aide à minimiser les problèmes nutritionels
 Le biberon de Dr. Brown’s donne moins de risques des coliques,  

reflux, régurgitations, renvois et gaz 
• Contribue démontrable à préserver les nutriments du lait*    
 Vitamine C, A et E sont essentielles pour la santé dans les premières  

années de la vie  
• L’écoulement du liquide sans vide favorise la digestion    
 Une bonne digestion est essentielle et contribue à une meilleure  

nuit de sommeil
• Biberon avec ventilation complète   
 Se rapproche le plus de l’allaitement maternel   
• Le système de ventilation et la tétine en silicone se complètent     
 Débit controlé, pour que les bébés puissent boire à leur rythme  

*Démontré par étude universitaire. Plus d’informations sur www.nutrientstudy.com

Usage du biberon sans système de ventilation:
Si votre bébé n’a pas de problèmes de nourriture ou s’il se développe dans sa 
façon de boire, vous pouvez retirer le système de ventilation. 

Dr. Brown’s est importé et distribué aux Pays-Bas et en Belgique par:

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

info@drbrowns.be
www.drbrowns.be 
info@drbrowns.nl
www.drbrowns.nl
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L’air entre au niveau 
de l’anneau du biberon mais 
ne finit pas dans la nourriture

L’air est canalisé jusqu`à 
l’autre extrémité du biberon
à travers le sytème de 
ventilation spéciale

Le système de ventilation 
empêche la formation d’une 
dépression, la pénétration de 
l’air dans la nourriture et 
l’affaisement de la tétine 

Le bébé boit confortablement 
grâce à un écoulement libre du 
lait, similaire à l’allaitement 
maternel 

Tétine en 
forme de sein 

pour une tétée 
plus naturelle 
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Choisissez la bonne tétine
Tétines en silicone ultra-douce et de première qualité
Chaque tétine de phase offre un débit différent 

Phase 1Preemie
Flow ™

Phase 2 Phase 3 Phase 4 Y-Cut


