
Miếng lót thấm sữa

 

Có thể rửa được

 
SCF155

Dễ chịu cùng với sự tự tin
Mềm mại và thấm hút tối đa

Miếng lót thấm sữa có thể  giặt được Philips Avent SCF155/06 có lớp lót bằng lụa hoa bóng, mềm mại, nhẹ  nhàng và có lớp hút ẩm,

giúp da luôn khô và đem lại cảm giác thoáng, dễ chịu cho mẹ .

Cảm thấy tự  tin và thư  giãn

Chống trượ t nhờ lớp đăng-ten (ren)

Đượ c phát triển bở i chuyên gia cho con bú sữa mẹ

Vệ  sinh

Có thể  sử dụng lạ i với lớp lót bằng vả i bông mềm bóng

Mềm, có hình dáng đường viền kín đáo

Không bị rỉ sữa mẹ

Rất mềm và hút ẩm



Miếng lót thấm sữa SCF155/06

Những nét chính Các thông số

Rất mềm và hút ẩm

Miếng lót hút hết hơi ẩm, giúp da luôn khô thoáng.

Có thể  sử  dụng lại vớ i lớp lót bằng vả i bông mềm

bóng

Lớp lót bằng vả i bông bóng – mềm và nhẹ  nhàng với

da. Có thể  giặt bằng máy và làm khô.

 

Xuất xứ

Trung Quốc

Dụng cụ đi kèm

Miếng lót thấm sữa có thể  giặt được: 6 cái

Túi giặt: 1 cái

Thiết kế

Hình dáng của phái nữ

Các giai đoạn phát triển

Giai đoạn: 0 - 6 tháng

Chức năng

Không bị rò rỉ: Miếng lót hút ẩm

Thoả i mái tối đa

Chống trượt: Lớp ngoài thêu ren

Cảm giác mềm như  lụa

Lớp lót bằng vả i bông bóng

 

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Bao bì, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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