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Classic

 
SCD236/00

Pamatinformācija par zīdīšanu un sterilizāciju
Parocīgs barošanas komplekts

Ietverts mikroviļņu sterilizators, manuālais krūts pumpis, barošanas pudelītes, vienreizlietojamie krūštura ieliktņi un

noslēgdiski

Express II mikroviļņu sterilizators

Īpaši ātrs un ērti lietojams

Ērts ceļošanai

Kompakts un viegls

ISIS manuālais piena pumpis

Klīniski pierādīts

Saudzīgi stimulē strauju piena plūsmu

Patentēts ziedlapveida masāžas spilventiņš

Vienreiz lietojamie krūštura ieliktņi

Unikāla četru slāņu konstrukcija maksimālam sausumam

Mīksts, ar neuzkrītošu, pielāgotu formu

Airflex barošanas pudelīte

Pielāgojas mazuļa dabiskajai ēšanas darbībai

Veselīgai, aktīvai barošanai



Natural sākuma komplekts SCD236/00

Izceltie produkti Specifikācijas

Airflex barošanas pudelīte

Klīniski pētījumi pierādīja, ka 2 nedēļas veciem

zīdaiņiem, kas tika baroti ar Avent pudelīti, tika

novērots mazāk koliku nekā zīdaiņiem, kuri tika

baroti ar parastu pudelīti.

(www.philips.com/Avent).

ISIS manuālais piena pumpis

Klīniskajā pētījumā tika apstiprināts, ka ISIS ir

tikpat efektīvs kā slimnīcas elektriskais pumpis.

ISIS ir godalgots dizains, kas imitē mazuļa

zīšanas darbību. Rezultātā tiek iegūts lielāks

piena daudzums ātrākā un dabiskākā veidā

nekā ar jebkuru citu manuālo krūts pumpi.

Express II mikroviļņu sterilizators

Sterilizē 6 pudelītes 2 minūtēs. Vienkārši

pievienojiet ūdeni, ievietojiet mikroviļņu krāsnī.

2 min pie 1100-1850 vatiem, 4 min pie 850-

1000 vatiem, 6 min pie 500-800 vatiem.

Vienreizlietojamie krūštura ieliktņi

Unikāla četru slāņu konstrukcija maksimālam

sausumam: 1. Īpaši mīksts augšējais slānis ar

krūtsgala izvirzījumu, lai saglabātu krūti

sausumā; 2. Īpaši absorbējošs slānis, polsterēts

papildu komfortam; 3.Īpaši absorbējošs kodols

uzsūc mitrumu, lai novērstu nepatīkamas

noplūdes 4. Īpašs, elpojošs ārējais slānis, kas

novērš iekaisušus krūšgalus; Pretslīdēšanas

līplente: notur ieliktni vietā

Ērts ceļošanai

Ērts ceļošanai

Kompakts un viegls

Kompakts un viegls

Mīksts, ar neuzkrītošu, pielāgotu formu

Philips Avent krūšturu ieliktņiem ir pielāgota

forma, kas sniedz iespēju tos neuzkrītoši valkāt

zem apģērba.

Saudzīgi stimulē strauju piena plūsmu

Saudzīgi stimulē strauju piena plūsmu

Patentēts ziedlapveida masāžas spilventiņš

Patentēts ziedlapveida masāžas spilventiņš

Veselīgai, aktīvai barošanai

Veselīgai, aktīvai barošanai

Izcelsmes valsts

Anglija

Attīstības posmi

Posms: 0-6 mēneši

Iekļautie elementi

ISIS manuālais piena pumpis: 1 gab.

Vienreiz lietojams krūštura ieliktnis: 40 gab.

Blīvējošs disks piena glabāšanai: 2 gab.

Airflex barošanas pudelīte (260 ml / 9 unces):

2 gab.

Airflex barošanas pudelīte (125 ml / 4 unces):

2 gab.

Express II mikroviļņu tvaika steriliz.: 1 gab.
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