
Ščitnik za bradavice

 

Srednji (21 mm)

 
SCF156/01

Da boste lahko dojile dlje
Neguje prsi, ščiti razdražene bradavice

Ščitnik za bradavice Philips Avent SCF156/00 je izdelan iz izjemno nežnega in mehkega silikona brez vonja in

okusa, ki ščiti razdražene ali razpokane bradavice med dojenjem.

Preprečuje razdraženost in razpokanje bradavic pri dojenju

Ščiti razdražene bradavice med dojenjem

Za daljše dojenje

Enostaven oprijem za vašega dojenčka

Izdelani iz izjemno nežnega silikona brez vonja in okusa

Oblikovani tako, da omogočajo dojenčku stik s kožo



Ščitnik za bradavice SCF156/01

Značilnosti Specifikacije

Ščiti razdražene bradavice med dojenjem

Ščitnike za bradavice Philips Avent

uporabljajte, kadar imate razdražene ali

razpokane bradavice in sicer v skladu z

zdravnikovimi navodili.

Enostaven oprijem za vašega dojenčka

Vaš dojenček se enostavno oprime skozi

zaščito in ustvari tesnilo.

Izdelani iz izjemno nežnega silikona

Ščitniki za bradavice Philips Avent so izdelani

iz izjemno nežnega silikona brez vonja in

okusa.

Oblikovani tako, da omogočajo dojenčku stik

s kožo

Dojenček bo lahko občutil in vohal vašo kožo

ter med sesanjem še naprej spodbujal

nastajanje mleka in bo brez težav ponovno

sesal, ko bodo bradavice zdrave.

 

Stopnje razvoja

Stopnja: 0–6 mesecev

Država porekla

Združeno kraljestvo

Material

Ščitnik za bradavice: Brez bisfenola A*, Silikon

Kaj vsebuje

Standardni ščitnik za bradavice: 2 pcs

Zasnova

Omogoča, da dojenček čuti vašo kožo

Omogoča, da dojenček čuti vašo kožo

Enostavna uporaba

Zdravi, ko še vedno dojite

Funkcije

Enostaven oprijem: Izjemno nežen silikon

Teža in dimenzije

Premer: 21 mm

 

* V tem razdelku so izražena mnenja strank o izdelku.

Philips se distancira od vsebine, ki so jo v razdelku

vnesle stranke, in posledično tukaj navedi tehnični

podatki in/ali nasveti o uporabi izdelka ne predstavljajo

uradnih Philipsovih informacij.
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