Set de cupe Comfort
pentru sâni
2 buc.

SCF157/02

Confort şi protecţie
Cupe ultra-comode pentru sâni
Cupele ultra-moi pentru sâni Philips Avent SCF157/02 se poartă în interiorul sutienului pentru protejarea
mameloanelor împotriva iritării şi colectarea laptelui în exces.
Confort maxim
Colectează laptele matern în exces
Ajută la eliminarea congestionării
Protecţie maximă
Protejează mameloanele iritate
Cupele pentru sâni se pot utiliza când se hrăneşte copilul la sân sau se pompează laptele matern

Set de cupe Comfort pentru sâni

SCF157/02

Repere

Speciﬁcaţii

Colectează laptele matern în exces
Cupele de colectare a laptelui matern (fără
oriﬁcii) Philips Avent colectează laptele matern
în exces în timpul hrănirii sau la utilizarea unei
pompe pentru sân
Ajută la eliminarea congestionării
Ajută la eliminarea congestionării

Protejează mameloanele iritate
Cupe aerisite - protejează mameloanele iritate
sau crăpate pentru a ajuta la vindecarea mai
rapidă. Apăsarea uşoară ajută la eliminarea
congestionării. Perforaţiile permit circulaţia
aerului.
Pentru hrănirea la sân sau pentru pompare
Cupele pentru sâni se pot utiliza când se
hrăneşte copilul la sân sau se pompează
laptele matern. Includ perniţe de suport ultramoi din silicon.

Etape de dezvoltare
Fază: 0 - 6 months
Material
Perniţe de suport: Silicone
Include
Cupe aerisite pentru sân: 2 pcs
Cupe neaerisite pentru sân, pentru
recuperarea laptelui: 2 pcs
Perniţe de sprijin ultra-moi: 2 pcs
Protecţie faţă de
Mameloane ﬁsurate: Yes
Mameloane iritate: Yes
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* Această secţiune conţine opinii ale consumatorilor cu
privire la produs. Philips se disociază de conţinutul
introdus de consumatori în această secţiune şi, în
consecinţă, informaţiile tehnice şi/sau recomandările
privind utilizarea produsului incluse în aceasta nu sunt
destinate utilizării ca informaţii oﬁciale Philips.

