
Еднократни подпл. за

гърди

 

60 дневни подплънки

 
SCF254/60

Удобно и дискретно
Подпл. за гърди Avent

Уникалните подпл. за гърди Philips Avent SCF254/60 са специално създадени, за да попиват и да ви осигуряват удобство през

целия ден.

Чувствайте се уверена и спокойна

Невидими под дрехите

Лепяща лента против плъзгане

Разработени от експерти по кърменето

Хигиенично

Копринено меки на допир

Меки, с дискретна и контурна форма

Без опасност от протичане на кърма

Уникална четирислойна конструкция за максимална сухота



Еднократни подпл. за гърди SCF254/60

Акценти Спецификации

Невидими под дрехите

Свръхтънки, с профилна форма. Лепящата лента

задържа подпл. на място.

Лепяща лента против плъзгане

Лепящата лента не позволява плъзгане и задържа

подпл. на място.

Разработени от експерти

Разработени в сътрудничество с акушерка и съветник

по кърменето, които вече 20 години подкрепят

майките в кърменето.

Хигиенично

В индивидуална опаковка за максимална хигиена.

Копринено меки на допир

С копринено мека повърхност и дишащи, естествени

материали. Дерматологично тествани.

Меки, с дискретна и контурна форма

Подпл. за гърди Philips Avent са с профилна форма,

която ви позволява да ги носите дискретно под

дрехите.

Уникална слоеста конструкция за максимална сухота

1. Изключително мек горен слой с вдлъбнатина за

зърното - поддържа гърдите сухи през цялото

време. 2. Изключително абсорбиращ слой, с

възглавнички за допълнително удобство. 3.

Изключително абсорбираща сърцевина - изтегля

влагата за предпазване от затруднения. 4.

Изключително дишащ външен слой - спомага за

избягване на възпаления на зърната. Осигурени

против плъзгане със самозалепващи ленти -

придържат подпл. на място.

Държава на произход

China

Дизайн

Дискретна профилна форма

Подпл. за гърди: Дерматологично тествани

Какво включва

Еднократни дневни подпл. за гърди: 60 pcs

Размери и тегло

Dimensions: 135 x 35 x 100 mm

Функции

Пълна сухота: Многослойни, Горният слой пропуска

само в едната посока

Максимален комфорт

Неплъзгащи се: Прилепваща лента

Копринено меки на допир

Копринено мека повърхност: Дишащи, естествени

материали, Дерматологично тествани
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