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Ľahko odsajte, uskladnite

a nakŕmte

Základná sada

 

SCF430/13

Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
Technológia prirodzeného pohybu pre rýchly tok mlieka

Vychutnajte si jemné pohodlie prenosnej manuálnej odsávačky mlieka Philips Avent. Disponuje technológiou

prirodzeného pohybu, ktorá je inšpirovaná saním dieťaťa, na rýchle uvoľnenie. Môžete jednoducho upraviť

rytmus a podtlak. Vhodná prakticky pre všetky bradavky.

Jednoduché čistenie

Jednoduché čistenie a zloženie

Pohodlné odsávanie

Ľahko spustí uvoľňovanie mlieka pred alebo medzi dojčeniami

Odsávajte bez predkláňania

Stačí odsať, odložiť a nakŕmiť

Zvoľte si svoj rytmus, riaďte sa svojím tokom mlieka

Prenosné a praktické

Ideálna pre mamičky, ktoré používajú odsávanie na cestách

Jednoduchá, jemná a účinná

Jemná a prispôsobivá silikónová vložka univerzálnej veľkosti

Rýchla pomoc s uvoľnením mlieka
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Hlavné prvky

Technológia prirodzeného pohybu

Inovatívny silikónový lem, inšpirovaný

špecifickým spôsobom detského sania,

stimuluje bradavku a pomáha tak rýchlo

spustiť tok mlieka. Pre pohodlné a efektívne

odsávanie.

Prispôsobí sa vašim bradavkám

Jedna veľkosť vhodná pre všetky. Pretože

každá z nás má iný tvar a veľkosť, silikónová

vložka sa zľahka natiahne a prispôsobí sa

vašemu telu. Je vhodná pre 99,98 % veľkostí

bradaviek (až do 30 mm).

Prenosná a ľahko použiteľná

Odsávačka mlieka je malá a ľahká, vďaka

čomu sa jednoducho skladuje a

prenáša, takže odsávanie na cestách bude

jednoduché a diskrétne.

Rýchle uvoľňovanie mlieka

Unikátna prenosná manuálna odsávačka

mlieka ideálna pre mamičky, ktoré potrebujú

citlivo uvoľniť mlieko, keď sú na cestách alebo

pred dojčením.

Regulácia sania a prietoku

Bez obáv prispôsobte rytmus a intenzitu

odsávania svojim potrebám, pohodliu a toku

mlieka.

Pohodlne sa usaďte

Uvoľnite sa a pohodlne seďte počas odsávania

– vďaka nášmu dizajnu, ktorý vám dovoľuje

sedieť vzpriamene namiesto predkláňania sa.

Jednoduché čistenie a zloženie

Naša nová odsávačka sa skladá iba z malého

počtu častí, preto je jej zostavenie a čistenie

jednoduché.

Stačí odsať, odložiť a nakŕmiť

Odsávajte priamo do pohára na uskladnenie,

ktorý zabraňuje vyliatiu alebo vytekaniu. Keď

je dieťa hladné, jednoducho pripevnite mäkký

cumlík na pohár a môžete dieťa nakŕmiť.

Uskladnite svoje mlieko v chladničke alebo

mrazničke a vyberte si formu uskladnenia,

sáčky alebo poháriky, ktorá vám najviac

vyhovuje.
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Technické údaje

Materiál

Fľaša: Polypropylén, Neobsahuje BPA*

Odsávačka mlieka: Neobsahuje BPA*

Cumlík: Silikónový, Neobsahuje BPA*

Odsávačka mlieka: Neobsahuje BPA*

Funkcie

Netreba sa nakláňať dopredu: Sedenie v

pohodlnej polohe

Mäkká a prispôsobivá vložka: Jemná

stimulácia

Prenosná a ľahká: Jednoduché používanie na

cestách

Čo je súčasťou balenia

Jednorazové absorpčné vložky do podprsenky:

2 pcs

Ochrana na vložku: 1 pcs

Súprava na odsávanie s rúčkou: 1 pcs

Nádoby na uskladnenie a 1 ks adaptéra: 3 pcs

cumlík 0m+: 1 pcs
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