Двойна електрическа
помпа за кърма Comfort
Естествено
Включва 2 бутилки от 4 унции
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Повече комфорт, повече кърма
Помпа за кърма с масажна възглавничка
Когато седите удобно и сте спокойна, кърмата потича по-лесно. Затова създадохме нашата най-удобна помпа до днес –
седнете удобно, без да се навеждате напред, и оставете меката възглавничка за масаж да стимулира нежно потока кърма.
Седите удобно, без да се навеждате напред
По-удобно положение за изцеждане, благодарение на уникалния дизайн
Нежно стимулира потичането и потока кърма
Меката възглавничка за масаж затопля кожата
Други предимства
Интуитивно сглобяване. Един поглед, за да напаснете частите
Компактна олекотена конструкция с включена удобна чанта за пътуване
Лесно почистване, благодарение на малкия брой части
Лесно използване с натискането на един бутон
Избирате най-комфортната за вас настройка
Има режим на нежно стимулиране и 3 настройки за изцеждане
Повече кърма за по-кратко време
Идеалният начин за пестене на време за майки
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Спецификации

По-удобно положение

Лесно почистване
Почистването е лесно, благодарение на малкия брой
разглобяеми части. Кърмата никога не влиза в контакт
с тръбичката и основата. Всички части, с изключение
на електрическите, са подходящи за съдомиялна
машина.

Помпата за кърма има уникален дизайн, благодарение
на който кърмата тече директно в бутилката, дори
когато седите в съвсем изправено положение. Това
означава, че можете да седите по-удобно, докато
изцеждате – не се налага да се навеждате напред, за
да сте сигурна, че кърмата ще влезе в бутилката.
Когато седите удобно и сте спокойна, докато
изцеждате, кърмата потича по-лесно.

Лесно използване
Двойните електрически помпи за кърма са идеални
за майки, които изпомпват кърма редовно. Пестете
време, като изпомпвате комфортно от двете гърди
едновременно.
Идеален начин за пестене на време за майки
Едновременното изпомпване на двете гърди е
доказано по-ефикасно и дори може да увеличи
способността ви да отделяте кърма.*
Интуитивно сглобяване

Лесни настройки, от които да избирате

Когато включите помпата, тя се включва автоматично
в режим на нежно стимулиране, който стимулира
потичането на кърма. След това избирате една от 3те настройки за изцеждане, с която се чувствате найкомфортно.

Интуитивно сглобяване – достатъчен е един поглед,
за да напаснете частите.
Компактна конструкция

Мека възглавничка за масаж

Нашата възглавничка за масаж разполага с нова мека,
кадифена текстура, която осигурява топло усещане на
кожата за удобно, нежно стимулиране на потока
кърма. Възглавничката е създадена нежно да имитира
сученето на бебето, за да помогне при
стимулирането на потока кърма.

Помпата за кърма има компактна конструкция, за да
можете лесно да я държите и нагласяте към гърдата.
Малката, лека основа може лесно да се постави така,
че да ви е подръка и да имате пълен контрол, когато
изцеждате. За допълнително удобство при пренасяне
и съхранение, тръбичката просто се увива около
основата. Помпата за кърма се доставя с удобна
чанта за пътуване.
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Страна на произход
England
Етап: 0 – 6 месеца
Дизайн
Дизайн на помпата за кърма: Компактна конструкция
Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs
Помпа за кърма: Полипропилен, Не съдържа
бисфенол-A*
Дизайн на бутилката: Ергономична форма, Широко
гърло
Бутилка: Полипропилен, Не съдържа бисфенол-A*
Биберон:
Силикон, Не съдържа бисфенол-A*
Sealing disc for milk storage: 2 pcs
Какво включва
Тампони за гърди, мострен пакет: 2 (2 дневни и 2
нощни тампона) pcs
Бутилка Natural 125 мл/4 унции: 2 pcs
Тяло на помпата за кърма: 2 pcs
Възглавничка със стандартен размер: 2 pcs
Основа с тръбичка: 1 pcs
Резервна диафрагма:
2 pcs
Капак за пътуване: 2 pcs
Лесна употреба
Използване на помпата за кърма: Интуитивно
сглобяване, Лесно почистване, Гама напълно
съвместими продукти
Материал: Не съдържа бисфенол-A*
Функции
Без навеждане напред: Седите в удобно
положение
Мека възглавничка за масаж: Нежно стимулиране
Настройки: 3 настройки за изцеждане, 1 режим на
стумилиране
Повече кърма за по-кратко време: Идеалният
начин да пестите време
Какво включва
Travel bag: 1 pcs

* 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
* * Произволно проведени контролирани тестове за сравняване на
методите за изцеждане на кърма след раждане преди термина
(Jones et al ADC 2001;85:F91).

