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Product Picture

SCF254/13

Výnimočné pohodlie a istota
Jednorazové vložky do podprsenky Philips Avent vám poskytujú potrebnú podporu počas celého obdobia

dojčenia. Vďaka štruktúre v tvare medových plástov, výnimočne tenkej stredovej časti s vysokými absorpčnými

vlastnosťami a nepriepustnému a priedušnému dizajnu budete mať pocit sucha a pohodlia vo dne i v noci.

Nepriepustné a priedušné

Nepriepustná a priedušná vonkajšia vrstva

Zamatovo hladký pocit

Vrchná pokrývka so štruktúrou medových plástov

Vysoko absorpčné vlastnosti

Vysoko absorpčný materiál a stredová časť s troma vrstvami

Výnimočne tenké a diskrétne

2 lepivé pásiky držia vložky na mieste

Balené jednotlivo, extra hygienické

Priemerná hrúbka iba 2 mm

Vyvinuté v spolupráci s odborníkom



Absorpčné vložky do podprsenky SCF254/13

Hlavné prvky Technické údaje

Textúra v tvare medových plástov

Jemná vrchná pokrývka so štruktúrou

medových plástov zvyšuje pohodlie pri dotyku

s pokožkou.

Vysoko absorpčná stredová časť

Vysoko absorpčná stredová časť pomáha

zachytávať vlhkosť a uchováva tak pokožku

suchú v noci aj cez deň.

Nepriepustné a priedušné

Vonkajšia vrstva s efektom nepriepustnosti

zachováva oblečenie suché a zároveň dodáva

pocit priedušnosti.

Balené jednotlivo

Balené jednotlivo, extra hygienické – ideálne

na cesty.

2 lepivé pásiky

2 lepivé pásiky držia vložky na mieste.

Ultratenký materiál

Priemerná hrúbka iba 2 mm s prispôsobeným

tvarom zaisťuje, že budú vankúšiky pod

oblečením neviditeľné.

Vyvinuté v spolupráci s odborníkom

Vyvinuté v spolupráci s pôrodnými

asistentkami a poradkyňami pre dojčenie, ktoré

podporovali mamy pri dojčení po dobu 20

rokov.

 

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v balení

Disposable breast pad: 100 pcs

Dizajn

Diskrétne tvarovanie

Textúra v tvare medových plástov

Balené jednotlivo

Viacvrstvový dizajn

Ultra tenké

2 lepivé pásiky

Materiál

Absorpčné vložky do podprsenky: Páperová

buničina, netkané textílie a superabsorpčný

polymér

Rozmery

Rozmery: 130 x 2 mm
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