Almofada extra
tamanho grande
Para todos os tipos de
extratores

SCF167/01

Do tamanho certo, para o seu conforto
Extrator de leite com funil mais largo
As almofadas para extrator possuem um funil mais largo, desenvolvido
especialmente para mamães com mamilos maiores. Elas podem ser usadas com
os extratores de leite Pétala. Abaixo, veja as imagens e certiﬁque-se de que você
precisa de almofadas maiores para o extrator de leite.
Extração confortável
Funil mais largo para encaixe confortável
Compatível com todos os extratores de leite da Linha Pétala.
Veriﬁque seu tamanho para conforto ideal
Encaixe ideal: o mamilo se encaixa de modo confortável nas almofadas do funil
Opção de tamanho grande: o mamilo toca nas laterais do funil

Almofada extra tamanho grande

SCF167/01

Destaques

Especiﬁcações

Almofadas tamanho grande para extrator

Tamanho pequeno demais

País de origem
Inglaterra
Material
Livre de BPA
O que está incluído
Almofadas grandes: 1 pcs

Para saber se você precisa de almofadas
tamanho grande, veriﬁque se o mamilo se
encaixa de modo confortável no funil. Se o
bico entrar encostar nas laterais do funil das
almofadas, você deverá escolher o tamanho
grande para garantir uma extração de leite
mais confortável.
Ajuste correto

Se o mamilo entrar em contato com as laterais
do funil, você deverá escolher almofadas mais
largas para garantir uma extração de leite mais
confortável.
Compatível com todos os extratores de leite
da Linha Pétala.
As almofadas grandes são compatíveis com
todos os extratores de leite da linha Pétala.

Almofadas
Material: Silicone, Livre de BPA
Compatibilidade
Compatível com a linha Pétala
Fácil de usar
Almofadas: Fácil de limpar, Próprio para lavalouças
Fases do desenvolvimento
Fases: Gravidez, 0 a 6 meses
Funções
Almofadas confortáveis: Estímulo confortável

Caso o mamilo se encaixe de modo
confortável no funil das almofadas, signiﬁca
que você está usando o tamanho correto das
almofadas.
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Peça de substituição
Próprio para os tipos de produtos:: SCF330
Próprio para os produtos:: SCF332
Próprio para os tipos de produtos:: SCF334

Selo Verde da Philips
Produto Verde Philips, com EcoDesign
aprovado internacionalmente e com auditoria
KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem
reduzir custos, o consumo de energia e as
emissões de CO2. Como? Eles oferecem
melhorias ambientais signiﬁcativas em uma
ou mais áreas Philips Verde — Eﬁciência
energética, Embalagens, Substâncias
perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e
Conﬁabilidade durante o período de vida útil.
Obtenha mais informações sobre produtos
verdes

