
Product Picture

Prsne blazinice za

enkratno uporabo
 

30 dnevnih blazinic

 
SCF254/30

Udobno in diskretno
Prsne blazinice Avent

Edinstvene prsne blazinice Philips Avent SCF254/30 so zasnovane tako, da vam podnevi omogočajo suho in

udobno uporabo.

Bodite pomirjeni in sproščeni

Nevidne pod obleko

Zaščita proti drsenju z lepilnim trakom

Pri razvoju je sodelovala strokovnjakinja za dojenje

Higiensko

Svileno mehke

Mehke blazinice diskretne oblike, ki se prilagaja linijam

Brez iztekanja materinega mleka

Edinstvena štiriplastna zasnova za izjemno suho kožo



Prsne blazinice za enkratno uporabo SCF254/30

Značilnosti Specifikacije

Nevidne pod obleko

Izjemno tanke z zaobljeno obliko. Lepljiv trak

jih zadržuje na mestu.

Lepilni trak proti drsenju

Zaščita proti drsenju zaradi lepilnih trakov, ki

obdržijo prsno blazinico na mestu.

Strokovni razvoj

Razvito v sodelovanju z babico in svetovalko za

dojenje, ki že 20 let pomaga doječim

mamicam.

Higiensko

Ločeno pakirane za še boljšo higieno.

Svileno mehke

Svileno mehka zgornja plast in naravni

material, ki koži omogoča dihanje.

Dermatološko testirano.

Mehke blazinice diskretne oblike, ki se

prilagaja linijam

Prsne blazinice Philips Avent so zaobljene

oblike, ki omogoča diskretno nošnjo pod

oblačili.

Edinstvena večplastna zasnova za izjemno

suho kožo

1. Izjemno mehka zgornja plast z udrtino za

bradavico, ki skrbi, da so prsi vedno suhe. 2.

Izjemno vpojna plast, ki je podložena za še

dodatno udobje. 3. Izjemno vpojno jedro, ki

vpija vlago in vas tako varuje pred zadrego. 4.

Izjemno zračni zunanji sloj, ki preprečuje

razdraženost bradavic. Lepilni trak, ki

preprečuje drsenje in ohranja blazinice na

mestu.

Država porekla

Kitajska

Zasnova

Diskretna zaobljena oblika

Material

Prsne blazinice: Dermatološko preizkušeno

Kaj vsebuje

Dnevne prsne blazinice za enkratno uporabo:

30 pcs

Dimenzije in teža

Dimensions: 135 x 135 x 100 mm

Funkcije

Izjemno suhe: Večplastne, Vrh na eni strani

Popolno udobje

Zaščita proti drsenju: Lepilni trak

Svileno mehak občutek

Svileno mehka zgornja plast: Naravni material,

ki diha, Dermatološko preizkušeno
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