Miếng lót thấm sữa
Miếng lót thấm sữa dùng một lần

SCF254/61

Cảm giác thoải mái và tự tin
Miếng lót thấm sữa dùng một lần của Philips Avent với thiết kế tổ ong thoáng khí, chống rỉ sữa, siêu
mỏng và thấm hút cực tốt, đem lại cho mẹ cảm giác khô ráo và thoải mái suốt ngày dài.
Cảm giác mềm như lụa
Lớp trên cùng dạng tổ ong
Siêu thấm hút
Cấu trúc ba lớp lõi bằng chất liệ u siêu thấm hút
Thoáng khí, chống rỉ sữa
Lớp bên ngoài thoáng khí và chống rỉ sữa
Siêu mỏng và kín đáo
Đượ c bọc riêng để đảm bảo vệ sinh
2 băng dính giữ cố định miếng lót
Chỉ mỏng khoảng 2 mm
Đượ c phát triể n bở i chuyên gia
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Những nét chính

Các thông số

Kết cấu dạng tổ ong

Từng miếng được bọc riêng

Thiết kế
Thiết kế nhiều lớp
Siêu mỏng
Hình dáng đường viền kín đáo
Kết cấu dạng tổ ong
Từng miếng được bọc riêng
2 băng dính

Lớp trên cùng mềm mịn, dạng tổ ong tạo cảm giác
thoải mái cho làn da.

Đượ c bọc riêng để đảm bảo vệ sinh, thuận tiệ n khi đi
ra ngoài hoặc khi đến công sở .

Lớp lõi siêu thấm hút

2 băng dính
2 băng dính giữ cố định miếng lót thấm sữa.
Chất liệ u siêu mỏng
Độ mỏng chỉ khoảng 2 mm có dạng bầu thuyền, ôm
gọn bầu ngực và ẩn kín đáo dưới lớp áo củ a mẹ .

Lớp lõi sẽ hút hết hơi ẩm và giữ cho làn da củ a mẹ
luôn khô ráo cả ngày lẫn đêm.

Được phát triể n bởi chuyên gia
Đượ c phát triể n bở i nữ hộ sinh và chuyên gia trong lĩnh
vực cho con bú bằng sữa mẹ , với 20 năm hỗ trợ các bà
mẹ cho con bú sữa mẹ .

Thoáng khí và chống rỉ sữa
Lớp bên ngoài có tác dụ ng thấm hút sữa bị rỉ ra, mang
lại sự khô ráo và thông thoáng cho làn da củ a mẹ .
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Xuất xứ
Trung Quốc

Kích thước
Kích thước: 130x2 mm
Chất liệ u
Miếng lót thấm sữa: Xơ sợ i mềm, vải không dệ t và
polymer siêu thấm
Dụng cụ đi kèm
Miếng lót thấm sữa dùng một lần: 60 cái

