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Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
Tehnologie Natural Motion pentru un debit rapid de lapte

Bucură-te de confortul delicat al pompei de sân manuale portabile Philips Avent. Cu tehnologie Natural Motion,

inspirată acţiunea de supt a bebeluşului pentru ejecţia rapidă a laptelui. Poţi regla cu uşurinţă ritmul şi sucţiunea.

Se potriveşte practic tuturor mameloanelor.

Uşor de curăţat

Uşor de curăţat şi asamblat

Colectare confortabilă a laptelui

Declanşează cu uşurinţă eliberarea laptelui înainte de hrănire sau între hrăniri

Colectează-ţi laptele fără a te apleca

Alege-ţi ritmul, urmează-ţi debitul de lapte

Colectare, păstrare şi hrănire

Portabil şi comod

Ideală pentru mamele care îşi colectează laptele în deplasare

Simplu, rapid şi eficient

Pernă de masaj adaptabilă din silicon moale, mărime universală

Ajută la ejecţia rapidă a laptelui
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Repere

Tehnologie Natural Motion

Inspirată de acţiunea de supt unică a

bebeluşului, cupa inovatoare din silicon

stimulează mamelonul pentru ca laptele să

înceapă rapid să curgă. Pentru colectare

confortabilă şi eficientă.

Se adaptează la mameloanele tale

Mărime universală. Pentru că avem forme şi

dimensiuni diferite, perna din silicon se

mulează şi se adaptează uşor pentru a se

potrivi anatomiei tale unice. Este compatibilă

cu 99,98 % din mameloanele de diverse

mărimi* (până la 30 mm).

Portabilă şi uşor de utilizat

Pompa de sân este mică şi uşoară, ceea ce

înseamnă că este uşor de depozitat şi

transportat, făcând astfel pomparea în

deplasare simplă şi discretă.

Eliberare rapidă a laptelui

O pompă de sân manuală unică şi portabilă –

ideală pentru mamele care trebuie să-şi

colecteze discret lapte departe de casă sau

înainte de alăptare.

Controlul sucţiunii şi al debitului

Poţi regla ritmul de pompare şi sucţiunea

conform propriilor nevoi, după cum te simţi

confortabil şi în funcţie de debitul de lapte.

Stai comod

Mulţumită designului nostru care îţi permite să

stai cu spatele drept în loc să te înclini în faţă,

te poţi relaxa şi aşeza confortabil în timp ce îţi

colectezi laptele.

Uşor de curăţat şi asamblat

Având doar câteva piese, noua noastră pompă

este uşor de asamblat şi curăţat.

Colectare, păstrare şi hrănire

Colectează laptele direct în recipientul de

depozitare, ceea ce previne scurgerile sau

vărsarea. Când bebeluşului îi este foame, nu

trebuie decât să ataşezi tetina moale la

recipient pentru a-l hrăni. Păstrează laptele în

frigider sau congelator în recipientul tău de

depozitare preferat.
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Specificaţii

Material

Pompă pentru sân: Fără BPA*

Biberon: Polipropilenă, Fără BPA*

Tetină: Silicon, Fără BPA*

Include

Biberon de 4 oz cu tetină pentru 0 luni+: 1 buc.

Tampoane de unică folosinţă pentru sâni:

6 buc.

Husă izolantă: 1 buc.

Disc de etanşare: 1 buc.

Biberon de 9 oz cu tetină pentru 1 lună+: 1 buc.

Capac pentru perna de masaj: 1 buc.

Kit cu mâner pentru colectarea laptelui: 1 buc.

Recipiente pentru depozitare şi 1 adaptor:

3 buc.

Funcţii

Nu este necesară aplecarea în faţă: Aşază-te

într-o poziţie comodă

Pernă de masaj moale şi adaptabilă: Stimulare

delicată

Portabilă şi uşoară: Utilizare uşoară în

deplasare
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