Discos de
amamentação
Discos de amamentação
descartáveis

Máximo conforto e conﬁança
SCF254/61

Os discos de amamentação descartáveis Philips Avent ajudam no processo de
amamentação. A textura tipo favo de mel, o centro ﬁno extremamente absorvente
e o design respirável à prova de derrames mantêm a secura e o conforto durante
o dia e à noite.
Sensação macia e sedosa
Folha superior alveolada
Extremamente absorventes
Material extremamente absorvente e design do núcleo de camadas triplo
À prova de derrames e respiráveis
Camada exterior à prova de derrames e respirável
Ultraﬁnos e discretos
Embalados individualmente para a sua higiene
2 tiras adesivas para manter os discos na posição adequada
Em média, apenas 2 mm de espessura
Desenvolvido por especialistas

Discos de amamentação

SCF254/61

Destaques

Especiﬁcações

Textura alveolada

Embalados individualmente

A folha superior alveolada é suave e
confortável quando está em contacto com a
sua pele.
Núcleo extremamente absorvente

Design
Design multicamadas
Ultra ﬁno
Formato discreto com contornos
Textura alveolada
Embalados individualmente
2 tiras adesivas
Embalados individualmente para a sua
higiene, ideais para levar.
2 tiras adesivas
2 tiras adesivas para manter os discos na
posição adequada.
Material ultraﬁno
Em média, apenas 2 mm de espessura, com
formato arredondado, ajudam a tornar os
discos invisíveis por baixo da roupa.

Núcleo extremamente absorvente ajuda a
capturar a humidade e mantém a pele seca
durante o dia e à noite.

Desenvolvido por especialistas
Desenvolvido em colaboração com um
especialista em obstetrícia e amamentação
que apoia mães a amamentar há mais de 20
anos.

À prova de derrames e respirável
A camada exterior oferece um efeito à prova de
derrames para manter as suas roupas secas,
mas proporciona uma sensação respirável.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Data de publicação
2020‑10‑09
Versão: 5.0.1

Todas as especiﬁcações estão
sujeitas a alterações sem aviso
prévio. As marcas comerciais são
propriedade de Koninklijke Philips
N.V. ou dos respectivos detentores.

12 NC: 8840 254 61010
EAN: 08 71010 38676 85
www.philips.com

País de origem
China

Dimensões
Dimensões: 130x2 mm
Material
Discos de amamentação: Interior macio,
tecidos não tecidos e polímero
superabsorvente
Inclui
Discos descartáveis: 60 unid.

