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Εξαιρετική άνεση και αξιοπιστία
Τα επιθέματα στήθους μίας χρήσης της Philips Avent παρέχουν υποστήριξη στο στήθος σας

κατά τη φάση του θηλασμού. Χάρη στη κυψελωτή υφή, τον εξαιρετικά λεπτό και

υπεραπορροφητικό πυρήνα, την προστασία από τις διαρροές και το σχέδιο που επιτρέπει

στο δέρμα να αναπνέει, μπορείτε να νιώθετε άνετη και στεγνή μέρα και νύχτα.

Μεταξένια, απαλή αίσθηση

Κυψελωτό επάνω φύλλο

Εξαιρετική απορροφητικότητα

Εξαιρετικά απορροφητικό υλικό και σχέδιο πυρήνα τριών στρωμάτων

Προστασία από διαρροές και σχέδιο που αναπνέει

Προστασία από διαρροές και εξωτερικό στρώμα που αναπνέει

Εξαιρετικά λεπτή και διακριτική σχεδίαση

Ξεχωριστή συσκευασία για λόγους υγιεινής

2 αυτοκόλλητες ταινίες για να διατηρούνται τα επιθέματα στη θέση τους

Πάχος μόνο 2 χιλ. κατά μέσο όρο

Σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με ειδικούς
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κυψελωτή υφή

Το κυψελωτό επάνω φύλλο δίνει μαλακή και άνετη

αίσθηση στο δέρμα σας.

Εξαιρετικά απορροφητικός πυρήνας

Ο εξαιρετικά απορροφητικός πυρήνας παγιδεύει την

υγρασία και διατηρεί το δέρμα στεγνό μέρα και

νύχτα.

Με σχέδιο που προστατεύει από τις διαρροές και

αναπνέει

Το εξωτερικό στρώμα προστατεύει από τις διαρροές

για να διατηρούνται τα ρούχα σας στεγνά,

επιτρέποντας την κυκλοφορία του αέρα.

Ξεχωριστή συσκευασία

Ξεχωριστή συσκευασία για λόγους υγιεινής, ιδανική

για τις μετακινήσεις σας.

2 αυτοκόλλητες ταινίες

2 αυτοκόλλητες ταινίες για να διατηρούνται τα

επιθέματα στη θέση τους.

Εξαιρετικά λεπτό υλικό

Το πάχος περίπου 2 χιλ. με στρογγυλεμένο σχήμα

κάνει τα επιθέματα αόρατα κάτω από τα ρούχα.

Σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με ειδικούς

Σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με μαία και σύμβουλο

θηλασμού, η οποία προσφέρει υποστήριξη σε μητέρες

για θέματα θηλασμού εδώ και 20 έτη.

 

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Σχεδίαση

Σχεδίαση πολλών στρώσεων

Εξαιρετικά λεπτό

Διακριτικό περίγραμμα

Κυψελωτή υφή

Ξεχωριστή συσκευασία

2 αυτοκόλλητες ταινίες

Διαστάσεις

Διαστάσεις: 130x2 χιλ.

Υλικό κατασκευής

Επιθέματα στήθους: Μαλακό εσωτερικό, υφάσματα

χωρίς πλέξη και εξαιρετικά απορροφητικό

πολυμερές

Τι περιλαμβάνεται

Επίθεμα στήθους μίας χρήσης: 60 τεμάχιο
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