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Viegli atslauciet, glabājiet un
barojiet

Pamata komplekts

 

SCF430/13

Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
Tehnoloģija, kas imitē mazuļa zīšanu, ātrākai piena plūsmai

Philips Avent manuālais piena sūknis ir māmiņām ērts un viegli izmantojams. Natural Motion tehnoloģija imitē

mazuļa zīšanu un stimulē krūti, palīdzot pienam ātrāk plūst. Brīvi pielāgojiet ritmu savām vajadzībām un piena

plūsmai. Piemērots teju jebkurai sievietei.

Vienkārša tīrīšana

Vienkārša tīrīšana un salikšana

Ērta atslaukšana

Ērta piena atslaukšana

Apsēdieties ērtā pozā

Atsūknējiet un paēdiniet mazuli

Piena plūsmas kontrole

Pārvietojams un ērts

Ērti uzglabāt un pārvadāt

Vienkāršs, saudzīgs un efektīvs

Silikona uzlika pielāgojas katras sievietes unikālajai anatomijai

Natural Motion tehnoloģija
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Izceltie produkti

Palīdz jums ātrāk stimulēt piena plūsmu

Inovatīvā silikona uzlika, kas veidota, imitējot

mazuļa zīšanu, stimulē krūti, palīdzot pienam

ātrāk plūst. Ērta un efektīva darbība.

Mīksta un adaptīva universāla izmēra

silikona uzlika

Universāls izmērs. Sieviešu krūts forma un

lielumi atšķiras, tāpēc silikona uzlika maigi

pielāgojas katras sievietes unikālajai

anatomijai. Tā der 99,98 % sieviešu* (līdz 30

mm krūtsgalam).

Ideāls lietošanai, māmiņām atrodoties ceļā

Krūts piena sūknis ir mazs un viegls, tāpēc to ir

ērti uzglabāt un pārvadāt, padarot piena

atsūknēšanu ārpus mājas vienkāršāku un

diskrētāku.

Stimulē piena plūsmu pirms barošanas vai

starp ēdināšanas reizēm

Unikāls un ērts manuālais krūts piena sūknis —

ideāls māmiņām, kurām nepieciešams atslaukt

pienu ārpus mājām vai pirms barošanas ar

krūti.

Izvēlieties savu ritmu atbilstoši piena plūsmai

Brīvi pielāgojiet sūknēšanas ritmu savām

vajadzībām un piena plūsmai.

Atslauciet pienu, nesaliecoties uz priekšu

Atbrīvojieties un atslaukšanas laikā

apsēdieties ērtā pozā — mūsu dizains

nodrošina, lai jūs varētu sēdēt taisni un nebūtu

jāliecas uz priekšu.

Vienkārša tīrīšana un salikšana

Mūsu jauno sūkni ir vieglāk salikt un tīrīt, jo

tam ir mazāk detaļu.

Atsūknējiet un paēdiniet mazuli

Atsūknējiet pienu tieši glabāšanas trauciņā.

Kad mazulis ir izsalcis, vienkārši pievienojiet

mīksto knupīti traciņam. Glabājiet pienu

ledusskapī vai saldētavā un izvēlieties

glabāšanas risinājumu, kam dodat

priekšroku, — maisiņus vai trauciņus.
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Specifikācijas

Materiāls

Pudelīte: Polipropilēns, Nesatur BPA*

Piena sūknis: Nesatur BPA*

Knupis: Silikona, Nesatur BPA*

Funkcijas

Nav jānoliecas uz priekšu: Sēdēšana ērtā

pozīcijā

Mīksts un adaptīvs uzgalis: Maiga stimulēšana

Pārnēsājams un viegls: Viegli lietot ceļā

Kas ir iekļauts

Vienreizlietojamie krūštura ieliktņi: 2 pcs

Uzgaļa apvalks: 1 pcs

Piena atslaukšanas komplekts ar rokturi: 1 pcs

Glabāšanas trauciņi un 1 adapteris: 3 pcs

0m+ knupītis: 1 pcs
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