Miếng lót thấm sữa dùng
một lần

Hộp 60 miếng
SCF254/60

Thoải mái và kín đáo
Miếng lót thấm sữa Avent
Miếng lót thấm sữa độc đáo SCF254/60 của Philips Avent đượ c thiết kế đặc biệ t để giúp bạn luôn cảm thấy khô ráo và thoải mái suốt
cả ngày.
Cảm thấy tự tin và thư giãn
Nằm ẩn dưới lớp quần áo
Chống trượ t nhờ băng dính
Đượ c phát triể n bở i chuyên gia cho con bú sữa mẹ
Vệ sinh
Cảm giác mềm như lụ a
Mềm, có hình dáng đường viền kín đáo
Không bị rỉ sữa mẹ
Cấu trúc bốn lớp độc đáo giúp làm khô tối đa

Miếng lót thấm sữa dùng một lần

SCF254/60

Những nét chính

Các thông số

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 .

Cảm giác mềm như lụa

Xuất xứ
Trung Quốc
Chất liệ u
Miếng lót thấm sữa: Đã đượ c thử nghiệ m ngoài da
Dụng cụ đi kèm
Miếng lót thấm sữa dùng một lần: 60 cái

Tấm phía trên mềm như lụ a và vật liệ u tự nhiên, thoát
hơi. Đã đượ c thử nghiệ m ngoài da.

Thiết kế
Hình dáng đường viền kín đáo
Chức năng
Cực khô: Nhiều lớp, Lớp trên một chiều
Kích thước & trọng lượng
Kích thước: 135*135*100 mm
Thoải mái tối đa
Chống trượt: Băng dính
Cảm giác mềm như lụa
Lớp trên mềm như lụa: Vật liệ u tự nhiên thoát hơi,
Đã đượ c thử nghiệ m ngoài da
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Biể u tượng xanh của Philips
Các Sản Phẩm Xanh củ a Philips có thể giảm chi phí,
mức tiêu thụ năng lượ ng và khí thải CO2. Bằng cách
nào? Các sản phẩm này đượ c cải thiệ n đáng kể về tiêu
chí thân thiệ n với môi trường, bao gồm: Hiệ u suất sử
dụ ng năng lượ ng, Bao bì, Chất độc hại, Trọng lượ ng,
Tái chế, rác thải và Tuổi thọ sử dụ ng.

