
Product Picture

Tampoane de unică

folosinţă pentru sâni

 
Tampoane pentru 30 de zile

 
SCF254/30

Confortabil şi discret
Tampoane pentru sâni Avent

Tampoanele unice pentru sâni Philips Avent SCF254/30 sunt proiectate special pentru a te ajuta să-ţi păstrezi

pielea uscată şi a-ţi oferi confort în timpul zilei.

Fii încrezătoare şi relaxată

Invizibile pe sub haine

Anti-alunecare cu benzi adezive

Dezvoltat împreună cu un expert în alăptare

Igienic

Senzaţie de catifea moale

Moale, cu profil discret conturat

Fără scurgeri ale laptelui de sân

Execuţie unică din patru straturi pentru capacitate maximă de menţinere uscată.



Tampoane de unică folosinţă pentru sâni SCF254/30

Repere Specificaţii

Invizibile pe sub haine

Ultrasubţiri cu o formă conturată. Bandă

adezivă pentru a menţine tampoanele în

poziţie.

Bandă adezivă anti-alunecare

Anti-alunecare graţie benzilor adezive pentru a

împiedica alunecarea tamponului pentru sân.

Dezvoltate împreună cu un expert

Dezvoltate în colaborare cu o moaşă şi

consilier în alăptare care a încurajat timp de 20

de ani mamele să-şi alăpteze copiii.

Igienic

Înfăşurate individual pentru mai multă igienă.

Senzaţie de catifea moale

Strat superior moale şi mătăsos şi respirabil,

materiale naturale. Testat dermatologic.

Moale, cu profil discret conturat

Tampoanele pentru sâni Philips Avent au un

contur bine definit, care permite purtarea

discretă pe sub haine.

Execuţie unică din straturi pentru uscare

maximă

1. Strat superior ultra-moale cu adâncitură

pentru mamelon - menţine sânul în

permanenţă uscat. 2. Strat ultra-absorbant,

căptuşit pentru confort suplimentar. 3. Miezul

ultra-absorbant - acumulează umiditatea

pentru protejarea împotriva disconfortului. 4.

Stratul exterior ultra-permeabil - previne

mameloanele iritate. Anti-alunecare cu benzi

adezive - menţine perniţa pe loc.

Ţara de origine

China

Material

Tampoane pentru sâni: Testat dermatologic

Design

Contur discret

Ce este inclus

Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

pentru zi: 30 pcs

Dimensiuni şi greutate

Dimensions: 135 x 135 x 100 mm

Funcţii

Ultra uscat: Straturi multiple, Strat superior

unidirecţional

Confort maxim

Anti-alunecare: Bandă adezivă

Senzaţie moale matasoasă

Strat superior moale: Material natural

respirabil, Testat dermatologic
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