
Zestaw wspomagający
karmienie piersią

 
Odciąganie, przechowywanie,
pielęgnacja

W zestawie miękka nakładka
masująca

2 butelki i 10 pojemników

Ochraniacze na sutki i krem

 
SCD292/01

Komfort, więcej pokarmu* Odciąganie, karmienie i pielęgnacja

Pojedynczy laktator elektryczny – zestaw „wszystko w jednym”

Zestaw startowy do karmienia piersią to idealny wybór dla mam, które planują odciągać pokarm. Zawiera

wszystko, co jest potrzebne do odciągania pokarmu, przechowywania go i karmienia dziecka, w tym specjalne

produkty do pielęgnacji piersi i sutków.

Odciągnij

Wygodniejsza pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

Tryb delikatnej stymulacji i 3 ustawienia odciągania pokarmu

Ciepła w dotyku, miękka nakładka masująca

Nakarm

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed zapadaniem się

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Przechowaj

Do użytku w lodówce/zamrażarce

Łatwe odciąganie pokarmu do pojemników do przechowywania pokarmu

Care

Chronią podrażnione brodawki sutkowe podczas karmienia piersią

Delikatne, jedwabiste w dotyku



Zestaw wspomagający karmienie piersią SCD292/01

Zalety

Wygodniejsza pozycja

Laktator charakteryzuje się wyjątkową

konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi

trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli

siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć

wygodniej podczas używania laktatora i nie

musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko

znalazło się w butelce.

Wygodna pozycja i odprężenie podczas

odciągania pokarmu w naturalny sposób

sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.

Łatwy wybór ustawień

Po włączeniu laktator automatycznie

przechodzi w tryb delikatnej stymulacji, aby

uruchomić wypływ pokarmu. Następnie

możesz wybrać jedno z 3 ustawień odciągania

— zgodnie ze swoimi preferencjami.

Miękka nakładka masująca

Nasza nakładka masująca ma nową, miękką,

aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku —

dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje

wypływ pokarmu. Została ona zaprojektowana

tak, aby naśladować ssanie dziecka i

delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu

pokarmu.

Naturalne przysysanie

Szeroki smoczek przypominający kształtem

pierś pozwala dziecku w naturalny sposób

przyssać się i ułatwia łączenie karmienia

piersią i butelką.

Wyjątkowe płatki zapewniające wygodę

Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka

zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka

zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi

bardziej wygodny sposób karmienia.

Do użytku w lodówce/zamrażarce

Kubki Philips Avent można przechowywać w

lodówce lub zamrażarce oraz myć w zmywarce

Łatwe odciąganie do pojemników na pokarm

Dzięki nasadce na pojemnik na pokarm można

łatwo odciągać do pojemnika. Bez

przeciekania i bez rozlewania cennego

pokarmu.

Chronią podrażnione brodawki sutkowe

podczas karmienia piersią

Uwaga: osłonki piersi Philips Avent należy

stosować tylko w przypadku podrażnionych lub

popękanych brodawek sutkowych, po

konsultacji z lekarzem.

Delikatne, jedwabiste w dotyku

Delikatna, jedwabista w dotyku folia i

oddychające, naturalne materiały.

Przetestowane dermatologicznie.
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Dane techniczne

Etapy rozwoju

Etap: Ciąża, 0–6 miesięcy

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

Elementy w zestawie

Wyjątkowo miękki smoczek o wolnym

wypływie: 1 pcs

Zawartość zestawu

Pokrywka pojemnika do przechowywania

mleka: 10 pcs

Nasadka na pojemnik do przechowywania

mleka: 2 pcs

Pokrywka zamykająca do przechowywania

pokarmu: 1 pcs

Wyjątkowo miękki smoczek dla noworodków:

1 pcs

Konstrukcja

Konstrukcja laktatora: Kompaktowa

konstrukcja

Projekt butelki: Szeroka szyjka, Ergonomiczny

kształt

Materiał

Laktator: Bez bisfenolu A*, Polipropylen

Butelka: Polipropylen, Bez bisfenolu A*

Smoczek: Silikon, Bez bisfenolu A*

Wkładki laktacyjne: Produkt przetestowany

dermatologicznie, Delikatna, jedwabista w

dotyku folia zewnętrzna, Naturalny

oddychający materiał

Pojemniki do przechowywania pokarmu:

Polipropylen, nie zawiera bisfenolu A*

Elementy w zestawie

Standard Nipple Protector: 2 pcs

Moisturizing Nipple Cream: 15 ml

Zawartość zestawu

Butelka Natural 125 ml: 1 pcs

Butelka Natural 260 ml: 1 pcs

Część główna laktatora: 1 pcs

Nakładka w standardowym rozmiarze: 1 pcs

Podstawa z rurką: 1 pcs

Pojemniki do przechowywania mleka (180 ml):

10 pcs

Osłona podróżna: 1 pcs

Opakowania z próbkami wkładek laktacyjnych:

1 opakowanie (2 szt.)

Zaczep do stanika: 1 pcs

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Łatwe czyszczenie,

Zgodność ze wszystkimi produktami, Intuicyjne

składanie

Funkcje

Bez konieczności pochylania się do przodu:

Siedzenie w wygodnej pozycji

Miękka nakładka masująca: Delikatna

stymulacja

Ustawienia: 1 tryb stymulacji, 3 ustawienia

odciągania

Funkcje

Pielęgnacja piersi: Dzień, Noc
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