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a almofada massajadora suave tem uma abertura mais ampla, concebida especialmente para mães 

m mamilos maiores. Esta pode ser utilizada com a gama de bombas tira leite de conforto da Philips 

ENT. Vejas as imagens abaixo para a ajudar a decidir se necessita de uma almofada maior para a 

mba tira leite.

Extracção confortável
• Abertura mais ampla para adaptação confortável
• Compatível com todas as bombas tira leite da gama Natural

Verifique a sua adaptação para um conforto ideal
• Tamanho correcto: o mamilo adapta-se confortavelmente na abertura de almofada
• Escolha o tamanho grande: o mamilo toca nas paredes da abertura



 Almofada grande para bomba tira leite

Pode determinar se necessita de uma almofada 
grande para a bomba tira leite verificando se o seu 
mamilo se adapta confortavelmente à abertura de 
almofada. Se o seu mamilo tocar nas paredes da 
abertura da almofada, deve escolher a almofada 
grande para a bomba tira leite de forma a assegurar 
uma experiência de extracção mais confortável.

Adaptação correcta

Se o mamilo se adaptar confortavelmente na 
abertura de almofada, está a utilizar a almofada 
massajadora do tamanho correcto.

Tamanho demasiado pequeno

Se o seu mamilo tocar na parede da abertura de 
almofada, deve escolher a almofada grande da bomba 
tira leite com a abertura mais ampla de forma a 
assegurar uma experiência de extracção mais 
confortável.

Compatível com todas as bombas tira 
leite Natural
O tamanho grande da almofada massajadora suave é 
compatível com todas as bombas tira leite de 
conforto Philips AVENT da gama Natural.
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País de origem
• Inglaterra

Material
• Sem BPA*

Inclui
• Almofada de tamanho grande: 1 unid.

Almofada
• Material: Silicone, Sem BPA*

Compatibilidade
• Compatível com a gama Natural

Fácil de utilizar
• Almofada: Fácil de limpar, Lavável na máquina

Fases de desenvolvimento
• Fases: Gravidez, 0 - 6 meses

Funções
• Almofada massajadora suave: Estimulação suave
•

Especificações
Acessório de almofada grande para bomba tira leite
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