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OVERGANG VAN BORST NAAR FLES IS
KINDERSPEL MET NIEUWE ZUIGFLESSEN
NABOOTSEN MOEDER NATUUR BLIJFT GROOTSTE UITDAGING VOOR FABRIKANTEN

Veiligheid
in materiaalgebruik en hygiëne is bij elk merk van zuigflessen een
vanzelfsprekende topprioriteit Daarom zetten fabrikanten de jongste jaren
massaal in op het verdichten van de kloof tussen borst en flesvoeding en het
minimaliseren van het risico op darmkrampjes Fabrikanten differentiëren zich
ook door middel van een hip design en een stijgend gebruikscomfort Denk maar

aan zelfverwarmende flesjes of zuigflessen die dankzij een ingenieus kliksysteem
met één handeling 100 lekvrij sluiten Een overzicht van de belangrijkste trends
en de recente nieuwste ontwikkelingen
Ann Welvaert

Suavinex steekt

voedingsmoment

antikoliekzuigspeen in hip design

koestermoment

Do hippe flessen met eer innovatic design van Suavinex
hebben een wijce ooening en bas s waardoor ze
mckkeli k gevuld en gereirigd kinnen worden Dankzij

Het voedingsmoment speelt een
belangrijke lol in nel opbouwen
van een hechte band tussen

bun ergonomische vormgeving liggen ze goed in de

hard

moeder en kind Omdat borst

ce bodem oelel dai hel speen vacuüm Irekl

voeding de beste start is en blijft

waardoor

beschikbaar in latex on

aa de ideale voedingstles zich

Qq S vo mige fles garandeert oon ontspannen

si cone volgt de vorm van ie gehemelte en neel een
venfiehje dcU e m jdt da de baby lucht inslikt Suavirex
is lid ven de Child Jse end Cate Arlicles Commillee dal
verantwoordel jk is voor het ops ellen van de Europese

probleemloos met borstvoeding
combineren Maar ook wanneer
de baby
onmiddellijk of
in een later stadium uitsluitend

ergonomische noudmg voor ce voedfst er en
beschikt tevens over een crtilekdop met maat
aanduiding en een afschioefoare bodem
De zacht afqewe kte speen voelt can als de

kwaliteitsstandaarden voor kindcrvcrzorg rg producten

flesvoeding krijgt dient de Hes

Do anatomische zuigspcen
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voeding de borstvoeding zo slerk
mogelijk te benaderen
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In een laatste fase tot slot dient
de fles zo ontworpen te zijn dat

de baby ze vlot zelf kan
hanteren Om dat alles mogelijk

temaken
dientcriteria
een fletes voldoen
derhalve
cian heel wat

Zo moet een fles veilig zijn
darmkrampjes weren
tussen

MERCATOR TRADING

056 75 38 94

fles

en

de

baby

geen
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slikt

mcedoroorst on zorgt voor extra zuigcrip Allo
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de kloof

borstvoedinq

verkleinen en bovenal qebruiks

2PHARMA

vriendelijk zijn

011 26 75 13

Een toonbeeld van hip design is Sw g
een kleurrijke drinkoeker voor peuters
De beker met antilekformjle s zowel

De nieuw omei bij Eïébé Conforl is de ziiglles
Easy Clip cie can zij een vooruitstrevend
geparenteerd systeem niet dichtschroeft

beschikbaar met siliconendrirkspeen
vanaf negen maanden alsoo met drin
tuit vanaf twaalf maanden

maar vastkikt
Eén nandeling en de
zonder risico op lekken

wca dcor hij uitermate geschikt is om
kindcren uit oen bc cr c oren drinken
I let driedelige design is vaatwasser
bestendig Beschikoaar in croot en lein
formaat

De nieuv e collectie afcewer t met decora
tievc stipjes
is beschikbaar in roze on
blauw en is vanaf dit aar verkrijgbaar rnet
het nieuwe mi ieuvriende ijke speentje Natural
Comfort dat natuurlij ziicgedrcg bevoroert

Dankzi zijn ergcnomiscne ontwerp s de
Svvig makkelijk in de hand te houden
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o S lcs van Difrax voorkom bjikkrampjes
ce ume e S vor zorgt ervoor det de soeen
continu met voecing gevuld is het ventiel in

BABIMEX

014 61 02 79
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De Easy Clio b inkt uit in reinigingsgemak
is makkelijk Ie vullen en ig goed in de hond
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Steriele melkzakjes van Nüby
maken komaf met kolieken
NCby irrovocrt met fesen met steriele melk
t

Materiaalgebruik

Hygiëne

woarcooi een volledig luehlvrije voec rq

Ook kunststof is veilig sinds

Om het reinigingscomfort te

nieuw voorgestcr scerd zakje dat makkelijk
te verwisselen is dankzij hot Ncural
Touche systeem Daadoor hcevci ojders
niet meerdere fessen per dag te steil seren
en vo staat het om op verplaatsing slechts
één fles nee te nemen De fesjes
beschikken ever een bo sfvo migc speen on
laten toe da de baby net zoolsTaii de best

Unie een verbod op de
productie en verkoop van zuig
flessen die bisfenol A BPA
bevatten een kunststof die bij
verhitting in de voeding kan
terechtkomen en schadelijke
gezondheidseffecten
kan
hebben Ook andere schade

fabrikanten voor flesjes met een
brede hals en of afschroefbare
bodem
Dat laatste biedt als bijkomend
voordeel dat het flesje makkeli k
met ijsblokjes met moederme k
te vullen is
Een slimme oplossing voor

op reis o on thé go

en

zakjes Deze drukken bij het vooden sarren
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ontstac Fer voeding gebruikt Tien een

i

veiligheid

voeding i zijligging kan Iggen cleaal voor

201 1 geldt in de Europese

lijke substanties zoals zwavel
ftalaten

weekmakers

worden in Europa geweerd

verhogen kiezen steeds meer

op verplaatsing zijn flesjes
met voorgesteriliseerde 100
recycleerbare zakjes

NEWVALMAR

09 216 71 71

Ayent Natural bevordert

combinatie borst en flesvoeding
Medelc ontwikkelde Calmc een revolutionai

I

voedingssysteem da het vlot omschakelen van

De speren van de Avent Nciral zi gflessen

k ecen eer specicle vormgeving waardoor

berst naar speen jen omgekeerd ondersteunt

de baby dezelfde peïstaltische tongbeweging

Recent onderzoek toont acn dat net ceëren van
een vccjjti beancrijk is om met sicces borst
voeding e geven Een Calma soeen laat de
moedermelk er e strenen als de baby een

kan geb uiken als
De brede als een
soepe en bevordert
wat het combineren

vacuüm creëei Zo kan de baoy drinken
pauzeren en ademer zoals aan de borst wat

g

het risico op eoel en speenve wcrring of fles

Q

weigering mirimaliseert Eerzehde maat volstaat
voor de hele bcrstvcedïngsperiode

I

f jdens de borstvoeding
tepel gevernde speer is
he ratuurlijke toenappen
van borst en flesvoeding

vereenvoudigt Bcverdien unnen mioeders
me eenzelfde fles olven bewaren er voeden
dubbel ver eontwero
vermijden

I

MEDELA

om

kolieken
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PHILIPS AVENT

31 0 73 690 40 40

02 525 75 75

darmkrampjes

Pionier Tommee Tippee

WEREN

Zo n 30 van de baby s heeft
last van darmkrampjes met
urenlange huilbuien tot gevolg
Verschilfende
fabrikanten
ontwikkelden methodes om

AiEIT

De Natural flessen heoben een geavanceerd

imiteert borstvoeding

i I

Tommee Tipoee zette zeven aar geeder al
de trend met brede en korte flessen die een
op male aratomische posife van mond op
de soeen garanderen en toelaten om de
baoy dicht tegen zich aan te houcen

De iiamc go is de eerste zek
verwarmende zuigfles wereld

daar komar mee te maken

Tommee Tiopee wcs eveneens pionie wat

wijd

gebruik van ventielen die een

flesser beschikken over een ventiel om het

de iiamo warm

I

I

Een courante techniek is het

constante doorstroom van
voeding garanderen zodat de
baby geen lucht hapt
We zien ook S vormige flessen
opduiken die ervoor zorgen

dat de speen continu met

het tegengaar van kolieken betreft alle

f

happen var lucht eger te gcan De flessen
van Tommee Tipoee 150 260 340 ml
zjjn vervaarcigd ver PP polypropeen
de spenen van silicone
TOIMEE TIPPEE

4410 191 2501864

voeding gevuld blijft

de

bijbehorende

wegweroverwarmirgscapsule

warmt de

melk in vier minuten op to borst
voedingstemperatiur
zonder
georuif var eebriciteit Om de
functionaliteit en de levensduur
van eze es te ve groten

lanceert liamo hvee

ieuwe

extensies de iiamc mee en de

Ook
de
hogergenoemde
iiamo drink Met de iiamo more
steriele
melkzakjes trekkenWO dt de fles n een nand

tijdens het voeden samen
waardoor er een volledig
luchtvrije voedmg ontstaat

NieUWkoiYICr Um
OaTCindeert
i
maximale vitamineopname

precies zoals in de moeder
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Sok

v

slevige

vormvaste

speentjes die niet inzakken
beletten dat de baby lucht hapt
tijdens het zuiqen

jp

drnkelement ontstaat er een

beschikbaar b M ove een veilig veniiel

sysleem de ervoor orcl dat de oaby mirder
llJcrlt lc Fr h dens hel c nken De achlf er9
nomische speen imiteer de moederborst

Uonk ij riGcr speciale vormgeving liqj de Hes

nkoeker voor peuters er
f
t

makkelijk in cie hand Fer specie Ie hiernio
houder ge rand eert een consfenle lerTioefaluur

k
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wat de opname van de vitamines bevordert

TOM 5 BABY CARE

31 0 492 4776 06

cmdrcai omgetoverd in eer
arote 38On fles Door de
in te rji en voor het amo
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De speentjes ver NUK FIRST CHCICE

Natuurlijke houding

Natuurlijkzuiggedrag

zjjn vco tacn nog soepeler dankzij de

Fabrikanten kiezen steeds vaker
voor ergonomisch ontworpen

Met brede borstvormige en
zacht aanvoelende speentjes

ervoor zorct dot het speentje de
bewegirgerTvan het cenemelte van de

voed stler als door het kind

lijk zuiggevoel Die stimuleren

inlroduclie van een nieuwe soflzone die

flesjes die zowel door de
makkelijk vastgehouden kunnen

worden

creëren fabrikanten een natuur

ma seerde NUK zijn reeds bestaande

het natuurlijk toehappen wat

cntikolie

het combineren van borst en

eer nOg natuurlijkere doorstroom via de

handig

erhken zonder uch in te slikken

Dat bevordert een natuurlijke

flesvoeding

voedinqsmomcnt kan uitgroeien
tot een ontspannen koester

voedingssystemen die toelaten
om
met
hetzelfde
flesje

moment

te

Sommige flesjes zijn zelfs zo

bewaren en te voeden

ontworpen dat ze een natuur
ijke zijligging bevorderen

een maximaal behoud van
voedingsstoffen garandeert

lichaamshouding waardoor net

baby nog oeter volgl Daarnaast opfi

zijn

bevordert

kolven

Extra

te

BECOBEL

wat

03 844 64 00

bébé jou frist assortiment
op met nieuwe dessins

c
I et herna

r

de

r ejwe

Het resultaat is

soeer zodat de baby makkelijk kan

geïntegreerde

moedermelk

Ai system

Pene es col ect e

Jumper met bijbehcend flessenrekje s net
pacd De colectie omvat glczen 250ml
flessen voor baby s ot zes naarden alsook

bébé jou vrolijkt zijn babyflesjes

raar

1 25ml polyamicef essen voor cuce e aaby s

aralocie van de res var het cssortiment op
met rieuwe speelse en fantasierijke dessins
Voor de mesjes sp eekt het kleurrij e ABC

De glazen flessen nebben een lange levens
duur kunnen op eender welke mare
vcrwarn d en gostcril scerd worden en geven
geen gi I ge s offen c bij hege lempeialurer

thema o ce verbeelding voor de ongenjes is
er het stoere 1 23 dessir Ook Nijntje zit n eer
gloednieuw blauw zilvor aso Daarnaast
verwelkom bébé joj ook hel cvon ujil e

De poyamideflessen zijr licht er s oot
bes endic vrij van oisfenol A en andere
schadelijke stoffen Alle flessen beschikken over
een sil iconen 1 2 J doseerspeen

S
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muisje Lrtle Mice er het gezellige zeb act e
DinkeyZeora in zijr assortiment

L CE THE BABY UNIVERSE

BABIW1EX

09 381 52 25

014 61 02 79

GEBRUIKSVRIENDELIJK

De meest opvallence nieuwkomer aij

Ook het gebruiksgemak van

ingenieus kliksysteem klik je

Babnex

zuigflesjes zit in stijgende lijn

deze flesjes met één handeling

voedingsfles Yoomi die de voec rg
in amper zestig seconder opwarmt

De nieuwste generatie van
flesjes is makkelijk te vullen

perfect op hun plaats wat
lekken onmogelijk maakt

overeenstemt met die van moeder

Ronduit innovatief zijn flesjes

is

de zelfverwarrnende

to die een temperatuur bereikt die
melk De verwcrmer bevat dezefde

gel els handverwarmers er werkt

A

onder oatler en of stoom Hij kon
lo 150 keei e gebruikl worden en
blij zodre hij opgeladen is altijd

thermisch isolerend en lekvrij

Voor onderweg bestaan er

die het verkeerd dichtschroeven

zelf opwarmen zonder gebruik

onmogelijk maken dankzij een

van batterijen of elektriciteit

sinds kort ook flesjes die zich

b

klcar voor gebruik De oorstvormige

i

speentjes
van Yoom voorkomen
darrrpk amp es dankzii de zes anti
ko ie verfieltjes Alle onderdelen zijn

BomFree pionier
fl
in BPA VNJe piOStlC tleSJeS
nnA

vo ledig vri van BPA

3orn ree was het eerste merk dat uitpakte rre een

BABIMEX
014 61 02 79

acbyfles in bisfenol Avrij plastic Alle baoyflessen
van Bo nP ee zijn voorzien var een jniek ventiel
systeem dat ervoor zorct dat de fles niet vacuüm
zjigt waardoor do bcby geer lest heeft van

MnniFII7F TPFWn

dcrm rampes He flesje oeschikt tevens over een
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MODIEUZE TRENDS

aniilekventiel De spenen var BornF ee zi n

s

J

gemaakt van ex ra zacht slicone Onndct mersen

De jongste jaren wint ook het

vrolijke

flesjes blijven hot goed doen
vanwege
hun
tijdloze
uilstraling
maar daarnaasl
duiken er in heel wat collecties

mcderne dessins en vrolijke
exemplaren op in onvervalste
leelgoodkleuren zoals knal
oranje limoengroen en felroze

visuele aspect terrein sobere

Nijntje

figuurtjes

Little

Mice

Disney

steeds vaker iezen voor ratuj lij e oroducten

neeft BornFree ook een glazen asso timent

l

BORNFREE
18 0 002 68 62 37
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