Prsne blazinice za
enkratno uporabo
20 nočnih blazinic
SCF253/20

Udobno celo noč
Prsne blazinice za nočno uporabo
Edinstvene prsne blazinice Philips Avent SCF253/20 so zasnovane tako, da vam
med spanjem omogočajo suho in udobno uporabo.
Druge prednosti
Pri razvoju je sodelovala strokovnjakinja za dojenje
Higiensko
Svileno mehke
Optimalno udobje in zaščita
Zaščita pred iztekanjem mleka okrog celotne blazinice
Nočna zaščita
Izjemno suhe

Prsne blazinice za enkratno uporabo

SCF253/20

Značilnosti

Speciﬁkacije

Nočna zaščita

Izjemno suhe

Država porekla
Kitajskem
Material
Prsne blazinice: Dermatološko preizkušeno,
Naravni materiali

Prsne blazinice Philips Avent so širše in imajo
debelejše jedro za večjo vpojnost. Dvojni
lepilni trak omogoča trdno pritrditev blazinice.
Zaščita pred iztekanjem mleka okrog celotne
blazinice

Prsne blazinice Philips Avent so večplastne in
izjemno vpojne.
Strokovni razvoj
Pri razvoju je sodelovala babica in svetovalka
za dojenčke Vicky Scott, ki že 15 let pomaga
doječim mamicam.

Kaj vsebuje
Dnevne prsne blazinice za enkratno uporabo:
2 kosa
Nočne prsne blazinice za enkratno uporabo:
20 kosa
Zasnova
Diskretna zaobljena oblika
Funkcije
Izjemno suhe: Večplastne, Vrh na eni strani

Svileno mehke
Dimenzije in teža
Dimenzije: 140 x 140 x 100 mm
Popolno udobje
Zaščita proti drsenju: Lepilni trak
Oblika zagotavlja dodatno zaščito med
ležanjem.
Svileno mehka zgornja plast in naravni
material, ki koži omogoča dihanje.
Dermatološko testirano.
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Svileno mehke
Svileno mehka zgornja plast: Naravni
material, ki diha, Dermatološko preizkušeno

Zeleni logotip Philips
Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi
lahko zmanjšate stroške, porabo energije in
izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih prizadevanja za
varovanje okolja – energijska učinkovitost,
embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in
odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko
dobo.

