
Product Picture

Motinos pieno
maišeliai

 
Laikymas

iš anksto sterilizuotas

25 maišeliai

 
SCF603/25

Maksimali motinos pieno apsauga
6 oz / 180 ml maišeliai motinos pienui laikyti

„Philips Avent“ motinos pienui skirtuose maišeliuose vertingą motinos pieną laikykite patikimai ir saugiai.

Maišelius galima laikyti šaldytuve arba šaldiklyje, be to, jie yra iš anksto sterilizuoti, kad būtų galima naudoti iš

karto.

Easy to use
Plačiai atsidaro, lengva pripildyti ir išpilti.

Maišelio konstrukcija tvirta, todėl jis stovi be atramos.

Maišelius paprasta laikyti suguldytus

Kiti privalumai
Šio maišelio sudėtyje nėra BPA

Pre-sterile and secure
Maišelio siūlės sustiprintos, jis dviejų sluoksnių, tinkamas naudoti šaldiklyje.

Iš anksto sterilizuotas maišelis, apsaugotas nuo prisilietimo

Saugus, sandarus uždaromas dviem užtrauktukais



Motinos pieno maišeliai SCF603/25

Ypatybės Specifikacijos
Geriausia apsauga
Saugus, sandarus uždaromas dviem

užtrauktukais – saugiam motinos pieno

laikymui.

Iš anksto sterilizuotas, apsaugotas nuo
prisilietimo
Jei apsaugos nuo prisilietimo juostelė

nepažeista, vadinasi iš anksto sterilizuotas

maišelis nebuvo paliestas prieš jį naudojant

pirmą kartą.

Tvirtas ir patvarus
Maišelio siūlės sustiprintos, jis dviejų

sluoksnių, todėl būsite tikri, kad vertingas

motinos pienas šaldiklyje arba šaldytuve

laikomas saugiai.

Nutraukite, pripildykite, laikykite.
Pro plačią ir tvirtą maišelio angą lengvai

įpilsite ir išpilsite motinos pieno.

Be atramos stovintis maišelis
Maišelio konstrukcija tvirta, todėl jis stovi be

atramos, o pro plačią ir tvirtą maišelio angą

lengvai įpilsite ir išpilsite motinos pieno.

Maišelius paprasta laikyti suguldytus
Maišelius paprasta laikyti suguldytus

šaldiklyje arba šaldytuve.

Be bisfenolio A (BPA)
Šio maišelio sudėtyje nėra BPA

 

Kas pridedama
Krepšys: 25 vnt./ pcs

Kilmės šalis
Kinijoje

Talpa
Krepšys: 6 oz / 180 ml

Medžiaga
Be BPA*

Medžiaga
PET / PE

Konstrukcija
Paprasta naudoti: Plati, tvirta anga

Saugu: Apsaugos nuo prisilietimo juostelė

Tvirta: Be atramos stovintis maišelis

Geriausia apsauga: Sustiprintos siūlės

Savybės
Sandarūs: Saugus, uždaromas dviem

užtrauktukais

Medžiaga: Patvarus, dviejų sluoksnių maišelis

iš anksto sterilizuotas

Matmenys
Aukštis: 25,6 cm

Plotis: 9,9 cm
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