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Komfortowe i dyskretne
Wkładki laktacyjne Avent

Wyjątkowo chłonne wkładki laktacyjne Philips Avent zostały opracowane z myślą o komforcie mamy w ciągu dnia

dzięki zapewnieniu uczucia suchości.

Poczuj się zrelaksowana i pewna

Niewidoczne pod ubraniem

Nie zsuwają się dzięki taśmie klejącej

Stworzone z udziałem ekspertów w zakresie karmienia piersią

Higieniczne

Delikatne, jedwabiste w dotyku

Miękkie, o dyskretnym, wyprofilowanym kształcie

Bez przeciekania pokarmu

Wyjątkowa wielowarstwowa konstrukcja zapewnia maksymalną suchość



Jednorazowe wkładki laktacyjne SCF254/02

Zalety Dane techniczne

Niewidoczne pod ubraniem

Wyjątkowo cienkie o wyprofilowanym

kształcie. Taśma utrzymuje wkładki na miejscu.

Taśma klejąca zapobiegająca zsuwaniu się

wkładki

Nie zsuwają się dzięki taśmie klejącej, która

utrzymuje wkładki w odpowiednim miejscu.

Stworzone z udziałem ekspertów

Opracowane we współpracy z położną i

poradnią laktacyjną, które od 20 lat wspierają

mamy w karmieniu piersią.

Higieniczne

Osobno pakowane w celu zapewnienia

dodatkowej higieny.

Delikatne, jedwabiste w dotyku

Delikatna, jedwabista w dotyku folia i

oddychające, naturalne materiały.

Przetestowane dermatologicznie.

Miękkie, o dyskretnym, wyprofilowanym

kształcie

Wkładki laktacyjne Philips Avent mają

wyprofilowany kształt, dzięki któremu można je

dyskretnie nosić pod ubraniem.

Wyjątkowa wielowarstwowa konstrukcja

zapewnia maksymalną suchość

1. Bardzo miękka wierzchnia powłoka z

wycięciem na sutek zapewnia suchość przez

cały czas. 2. Bardzo chłonna i miękka powłoka

gwarantująca wyjątkowy komfort. 3. Bardzo

chłonna wkładka skutecznie absorbująca

wilgoć, dbając o dyskrecję. 4. Wyjątkowa

powłoka zewnętrzna przepuszczająca

powietrze zapobiega podrażnieniom. Taśma

klejąca zapobiega zsuwaniu się wkładki.

Wymiary i waga

Wymiary: 100 x 25 mm

Delikatne, jedwabiste w dotyku

Delikatna, jedwabista w dotyku folia

zewnętrzna: Oddychające, naturalne

materiały, Produkt przetestowany

dermatologicznie

Konstrukcja

Dyskretny, wyprofilowany kształt

Kraj pochodzenia

Chiny

Materiał

Wkładki laktacyjne: Produkt przetestowany

dermatologicznie

Zawartość zestawu

Jednorazowe wkładki laktacyjne na dzień:

2 szt.

Funkcje

Wyjątkowa suchość: Kilka warstw, Wierzchnia

warstwa z jednej strony

Maksymalna wygoda

Antypoślizgowy: Taśma klejąca
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