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SCF254/02

Diszkrét és kényelmes
Avent melltartóbetétek

Különleges Philips Avent melltartóbetétek az egész napos száraz és kényelmes érzés biztosítására.

Magabiztos és nyugodt lehet
Láthatatlan a ruha alatt

Nem csúszik el a ragasztócsíkoknak köszönhetően

Szoptatás-szakértők segítségével fejlesztve

Higiénikus

Selymesen puha érzés

Puha, diszkrét, formázott kialakítás

Nincs szivárgó anyatej
Egyedülálló négyrétegű kialakítás a maximális szárazság érdekében



Eldobható melltartóbetét SCF254/02

Fénypontok Műszaki adatok
Láthatatlan a ruha alatt
Ultravékony, formázott kialakítás. Öntapadó

csík segít a betétet a helyén tartani.

Ragasztócsík az elcsúszás
megakadályozására
A ragasztócsíkoknak köszönhetően a

melltartóbetét nem csúszik el, a helyén marad.

Szakértők segítségével fejlesztve
Szülész és szoptatási tanácsadó szakember

segítségével továbbfejlesztve, aki már 20 éve

ad a kismamáknak tanácsokat a szoptatással

kapcsolatban.

Higiénikus
Egyesével csomagolt az extra higiéniáért.

Selymesen puha érzés
Selymesen puha fedőréteg és lélegző,

természetes anyagok. Bőrgyógyászatilag

tesztelt.

Puha, diszkrét, formázott kialakítás
A Philips Avent melltartóbetétek formázott

kialakítása diszkrét viselést tesz lehetővé a

ruha alatt.

Egyedülálló réteges kialakítás a maximális
szárazságért
1. Ultra puha belső réteg bimbó vályúval,

amely mindig szárazon tartja a mellet. 2. Ultra

nedvszívó réteg kipárnázva, amely különleges

kényelmet nyújt. 3. Ultra nedvszívó mag, amely

magába szívja a nedvességet és ezzel

megóvja a betét viselőjét a kellemetlen

átnedvesedéstől. 4. Ultra lélegző külső réteg,

amely biztosítja a mellbimbó folyamatos

levegőzését. A csúszásgátló, öntapadó korong

megakadályozza a betét elmozdulását.

Származási hely
Kína

Kialakítás
Diszkrét, formázott kialakítás

Anyag
Melltartóbetét: Bőrgyógyászatilag tesztelt

A következőt tartalmazza:
Eldobható nappali melltartóbetét: 2 pcs

Méretek és tömeg
Dimensions: 100 x 25 mm

Funkciók
Ultra száraz: Többrétegű, Egyirányú fedőréteg

Maximális kényelem
Csúszásmentes: Ragasztócsík

Selymesen puha érzés
Selymesen puha felső réteg: Lélegző

természetes anyag, Bőrgyógyászatilag tesztelt
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