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2 dienos įklotai

 
SCF254/02

Patogūs ir diskretiški
„Avent“ krūtų įklotai

Unikalūs „Philips Avent“ krūtų įklotai yra specialia sukurti tam, kad išliktumėte sausos ir patogiai jaustumėtės

dieną.

Pasitikėkite savimi ir atsipalaiduokite

Nematomi po drabužiais

Neslysta dėl lipnių juostelių

Sukurta su maitinimo krūtimi specialistų pagalba

Higieniška

Minkšta ir malonu

Minkšti ir tinkamos bei gražios apvalios formos

Jokio pratekėjusio motinos pieno

Unikali keturių sluoksnių sistema – maksimalus sausumas



Vienkartiniai krūtų įklotai SCF254/02

Ypatybės Specifikacijos

Nematomi po drabužiais

Gražiai lenktos formos ir itin ploni. Lipni

juostelė išlaiko įdėklus vietoje.

Neslystanti lipni juostelė

Neslysta, nes lipnios juostelės išlaiko krūtų

įklotus vietoje.

Sukurta su specialistų pagalba

Sukurta bendradarbiaujant su akušere ir

žindymo patarėja, kuri 20 metų padeda

mamoms žindymo klausimais.

Higieniška

Suvyniota atskirai – ypatinga higiena.

Minkšta ir malonu

Švelnus minkštas viršutinis sluoksnis,

pralaidžios orui natūralios medžiagos.

Patikrinta dermatologiškai.

Minkšti ir tinkamos bei gražios apvalios

formos

„Philips Avent“ krūtų įklotai gražios apvalios

formos, todėl juos galite nešioti po drabužiais.

Unikali kelių 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 – padeda išvengti

skaudančių spenelių. Neslidūs, su lipnia

juostele, kad įklotai nenuslystų.

Kilmės šalis

China

Konstrukcija

Į akis nekrentanti apvali forma

Medžiaga

Breast pads: Patikrinta dermatologiškai

Kas pridedama

Vienkartiniai krūtų įklotai dienai: 2 pcs

Matmenys ir svoris

Dimensions: 100 x 25 mm

Funkcijos

Ypatingas sausumas: Daug sluoksnių,

Vienpusis viršutinis sluoksnis

Maksimalus komfortas

Neslystanti: Lipni juostelė

Minkšta ir malonu

Švelnus minkštas viršutinis sluoksnis:

Pralaidžios orui natūralios medžiagos,

Patikrinta dermatologiškai
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