Protector pentru
mameloane
Mărime medie (21 mm)
SCF156/01

De ajutor pentru alăptare îndelungată
Îngrijirea sânilor, protejează mameloanele iritate
Protectorul pentru mameloane Philips Avent SCF156/00 este confecţionat din silicon ultra-ﬁn, moale, inodor,
fără gust, care protejează mameloanele iritate sau crăpate în timpul alăptării.
Evitaţi mameloanele iritate sau crăpate în timpul alăptării
Protejează mameloanele iritate în timpul alăptării
Te ajută să alăptezi mai mult timp
Ataşare uşoară pentru copilul tău
Fabricat din silicon foarte ﬁn, inodor, fără gust
Concepute pentru a permite contactul pielii cu bebeluşul

Protector pentru mameloane

SCF156/01

Repere

Speciﬁcaţii

Protejează mameloanele iritate în timpul
alăptării
Protectoarele pentru mameloane Philips Avent
sunt concepute numai pentru mameloanele
iritate sau crăpate şi trebuie utilizate la
recomandarea medicului.
Ataşare uşoară pentru copilul tău
Copilul se ataşează mai uşor prin discul de
protecţie.

Fabricat din silicon foarte ﬁn
Protectoarele pt. mameloane Philips Avent
sunt fabricate din silicon foarte ﬁn, fără gust
sau miros.
Concepute pentru a permite contactul pielii
cu bebeluşul
Bebeluşul tău poate să te atingă şi să simtă
mirosul pielii, continuând să stimuleze
producţia laptelui în timpul suptului şi să
revină uşor la sân odată însănătoşite
mameloanele.

Ţara de origine
Marea Britanie
Etape de dezvoltare
Etapă: 0-6 luni
Material
Protector pentru mameloane: Fără BPA*,
Silicon
Include
Standard Nipple Protector: 2 pcs
Design
Îi permite copilului să îţi simtă pielea
Îi permite copilului să îţi simtă pielea
Uşor de utilizat
Vindecă-te şi alăptează în acelaşi timp
Funcţii
Începere uşoară a hrănirii: Silicon foarte ﬁn
Greutate şi dimensiuni
Diameter: 21 mm
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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.

