Přirozené začátky
Gift Set

SCD236/00

Základ pro kojení a sterilizaci
Praktická sada pro krmení
Obsahuje sterilizátor do mikrovlnné trouby, ruční odsávačku, láhve na krmení, jednorázové prsní polštářky a
těsnicí víčka
Sterilizátor do mikrovlnné trouby Express II
Mimořádně rychlý, snadné použití
Praktické pro cestování
Kompaktní a lehký
Ruční odsávačka mateřského mléka ISIS
Klinicky ověřeno
Jemně stimuluje rychlý tok mléka
Patentovaný masážní polštářek
Prsní polštářky na jedno použití
Jedinečná čtyřvrstvá struktura pro maximální pocit suchosti
Měkké a diskrétního tvaru
Láhev na krmení Airﬂex
Odpovídá přirozenému krmení dítěte
Pro zdravé, aktivní krmení

Přirozené začátky

SCD236/00

Přednosti

Speciﬁkace

Láhev na krmení Airﬂex
Klinická zkouška ukázala, že dvoutýdenní děti
krmené lahví AVENT trpí kolikou méně často
než děti krmené běžnou lahví.
(www.philips.com/AVENT).
Ruční odsávačka mateřského mléka ISIS
V klinické studii se potvrdilo, že ISIS je stejně
efektivní jako nemocniční elektrická odsávačka.
ISIS má oceněný design napodobující sání
dítěte. Výsledkem je rychlejší a přirozenější
proud mléka než u jakékoli jiné odsávačky.
Sterilizátor do mikrovlnné trouby Express II
Umožňuje sterilizovat 6 láhví za 2 minuty. Stačí
přidat vodu a obsah a umístit vše do
mikrovlnné trouby. 2 minuty při výkonu 1 1001 850 wattů, 4 minuty při výkonu 8501 000 wattů, 6 minut při výkonu 500800 wattů.
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Prsní polštářky na jedno použití

Jedinečná čtyřvrstvá konstrukce pro maximální
pocit sucha: 1. Mimořádně jemná horní vrstva
s rýhou pro bradavku udržuje prsy stále suché.
2. Mimořádně absorpční vrstva s podložkou pro
zvláštní pohodlí. 3. Mimořádně absorpční jádro
odvádí vlhkost a chrání před potížemi. 4.
Mimořádně prodyšná vnější vrstva brání vzniku
bolestivých bradavek. Protiskluzová vrstva
s přilnavými pásky udrží polštářek na místě.

Země původu
Anglie: Ano
Co je součástí
Parní sterilizátor Express II do mikrovlnné
trouby: 1 ks
Ruční odsávačka mateřského mléka ISIS: 1 ks
Láhev na krmení Airﬂex (260 ml): 2 ks
Láhev na krmení Airﬂex (125 ml): 2 ks
Jednorázová prsní vložka: 40 ks
Těsnicí víčko: 2 ks

