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Svarbiausios maitinimo krūtimi ir sterilizavimo priemonės

Patogus maitinimo rinkinys

Rinkinį sudaro mikrobangų krosnelės sterilizatorius, rankinis pientraukis, maitinimo buteliukai, vienkartiniai krūtų

įklotai ir sandarūs dangteliai

„Express II“ mikrobangų krosnelės sterilizatorius.

Ypač greita, lengva naudoti

Patogu naudoti kelionėse

Kompaktiška ir lengva

„ISIS" rankinis pientraukis

Kliniškai testuota

Švelniai stimuliuoja greitą pieno tekėjimą

Patentuota žemyn nuleidžiama masažinė pagalvėlė

Vienkartinės servetėlės krūtims

Unikali keturių sluoksnių sistema – maksimalus sausumas

Minkšti ir tinkamos bei gražios apvalios formos

„Airflex“ maitinimo buteliukas

Veikia pagal natūralų kūdikio maitinimo veiksmą

Sveikam, aktyviam maitinimui



Natūralūs pradiniai reikmenys SCD236/00

Ypatybės Specifikacijos

„Airflex“ maitinimo buteliukas

Klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių

kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, rečiau

kenčia nuo dieglių nei tie, kurie maitinami

įprastais buteliukais (www.philips.com/Avent).

„ISIS" rankinis pientraukis

Atlikus klinikinį tyrimą nustatyta, kad ISIS veikia

taip pat efektyviai kaip ir ligoninėse

naudojamas elektrinis pientraukis. Dėl

apdovanojimų pelniusios konstrukcijos ISIS

imituoja kūdikio žindimo veiksmą. Taigi greičiau

nutraukiama daugiau pieno ir visa tai atliekama

natūraliau nei naudojant kokį nors kitą rankinį

pientraukį.

„Express II“ mikrobangų krosnelės

sterilizatorius.

Per 2 minutes galima sterilizuoti 6 buteliukus.

Tiesiog įpilkite vandens, viską sudėkite ir

įdėkite į mikrobangų krosnelę. 2 min. esant

1100–1850 W nustatymui, 4 min. esant 850–

1000 W nustatymui, 6 min. esant 500–800 W

nustatymui.

Vienkartiniai krūtų įklotai

Unikali keturių sluoksnių sistema – maksimalus

sausumas: 1. Itin minkštas viršutinis sluoksnis su

vieta speneliui – krūtys visą laiką išliks

sausos. 2. Itin gerai sugeriantis sluoksnis, kad

būtų ypač patogu. 3. Itin gerai sugeriantis

užpildas – sugeria drėgmę ir padeda išvengti

nemalonių situacijų. 4. Ypač gerai orą

praleidžiantis išorinis sluoksnis – apsaugo, kad

neskaudėtų speneliai. Neslidūs, su lipnia

juostele, kad įklotai nenuslystų

Patogu naudoti kelionėse

Patogu naudoti kelionėse

Kompaktiška ir lengva

Kompaktiška ir lengva

Minkšti ir tinkamos bei gražios apvalios

formos

„Philips Avent“ krūtų įklotai gražios apvalios

formos, todėl juos galite nešioti po drabužiais.

Švelniai stimuliuoja greitą pieno tekėjimą

Švelniai stimuliuoja greitą pieno tekėjimą

Patentuota žemyn nuleidžiama masažinė

pagalvėlė

Patentuota žemyn nuleidžiama masažinė

pagalvėlė

Sveikam, aktyviam maitinimui

Sveikam, aktyviam maitinimui

Kilmės šalis

Anglija

Vystymosi etapai

Etapas: nuo 0 iki 6 mėn.

Kas pridedama

„ISIS" rankinis pientraukis: 1 vnt.

Vienkartinis krūtų įklotas: 40 vnt.

Sandarinimo diskas pienui laikyti: 2 vnt.

„Airflex“ maitinimo buteliukas (260 ml): 2 vnt.

„Airflex“ maitinimo buteliukas (125 ml): 2 vnt.

„Express II“ garinis sterilizator.: 1 vnt.
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