
Startset
borstvoeding

Gift Set

 

Klassiek

 
SCD236/00

Alles voor borstvoeding en sterilisatie
Handige voedingsset

Inclusief magnetronsterilisator, handkolf, zuigflessen, wegwerpborstkompressen en afsluitplaatjes

Express II-magnetronstoomsterilisator

Ultrasnel en gemakkelijk in gebruik

Ideaal voor op reis

Compact en lichtgewicht

ISIS-handkolf

Klinisch bewezen

Stimuleert zacht en snel de melkafgifte

Gepatenteerd massagekussentje

Wegwerpborstkompressen

Unieke lagenopbouw, dus ultra-absorberend, comfortabel en droog

Zacht met discrete, voorgevormde tepel

Airflex-zuigfles

Werking gebaseerd op de natuurlijke voedingswijze van je baby

Gezond en actief voeden



Startset borstvoeding SCD236/00

Kenmerken Specificaties

Airflex-zuigfles

Uit klinisch onderzoek is gebleken dat baby’s

van 2 weken oud die met een Avent-fles

worden gevoed minder last hebben van

darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed

met een conventionele fles

(www.philips.com/Avent).

ISIS-handkolf

In een klinische studie is aangetoond dat de

ISIS-handkolf even effectief is als elektrische

ziekenhuiskolven. De ISIS heeft een veel

geprezen design dat het natuurlijke zuigen van

je baby nabootst. Het resultaat: meer melk in

minder tijd, op een meer natuurlijke manier

dan welke handkolf ook.

Express II-magnetronstoomsterilisator

Steriliseert 6 flessen in 2 minuten. Voeg water

toe, plaats onderdelen in de sterilisator en

plaats in de magnetron. 2 min. voor 1100-1850

W, 4 min. voor 850-1000 W, 6 min. voor 500-

800 W.

Wegwerpborstkompressen

De unieke meer-lagenopbouw maakt de

kompressen ultra-absorberend, comfortabel en

droog: 1. Ultrazachte bovenlaag met tepel –

houdt de borst onder alle omstandigheden

droog. 2. Ultra-absorberende laag, dikkere laag

voor extra comfort. 3. Ultra-absorberende kern –

trekt vocht naar binnen en voorkomt zo gênante

momenten. 4. Ultra-ademende buitenlaag –

helpt het voorkomen van gevoelige tepels. Met

antisliptape om het kompres op zijn plaats te

houden.

Ideaal voor op reis

Ideaal voor op reis

Compact en lichtgewicht

Compact en lichtgewicht

Zacht met discrete, voorgevormde tepel

De Philips Avent-borstkompressen zijn

voorgevormd, waardoor je ze onopvallend

onder je kleding kunt dragen.

Stimuleert zacht en snel de melkafgifte

Stimuleert zacht en snel de melkafgifte

Gepatenteerd massagekussentje

Gepatenteerd massagekussentje

Gezond en actief voeden

Gezond en actief voeden

Land van herkomst

England

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden

Inclusief

ISIS Manual Breast Pump: 1 pcs

Disposable breast pad: 40 pcs

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Inclusief

Airflex-zuigfles (260 ml): 2 pcs

Airflex-zuigfles (125 ml): 2 pcs

Express II-magnetronstoomsterilisator: 1 pcs
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