
Brystskjold
 

Små (15 mm)

 
SCF156/00

Hjelper deg med å amme lengre
Brystpleie, beskytter såre brystvorter

Philips Avent-brystskjold SCF156/00, som er laget av svært fin, myk, lukt- og smaksfri silikon, beskytter mot såre

eller sprukne brystvorter under amming.

Forhindrer såre og sprukne brystvorter under amming

Beskytter såre brystvorter under amming

Hjelper deg med å amme lenger

Enkelt for babyen å få tak

Laget av lukt- og smaksfri, svært fin silikon

Formet slik at man får bedre hudkontakt med barnet



Brystskjold SCF156/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Beskytter såre brystvorter under amming

Philips Avent-brystskjold er utformet for bare å

brukes når du har såre eller sprukne brystvorter

og bør brukes etter anvisning fra

helsepersonell.

Enkelt for babyen å få tak

Barnet ditt kan enkelt få tak gjennom skjoldet

og opprette en forsegling.

Laget av svært fin silikon

Philips Avent-brystskjoldene er laget av lukt-

og smaksfri, svært fin silikon.

Formet slik at man får bedre hudkontakt med

barnet

Barnet ditt kan fremdeles føle og lukte huden

din og fortsette med å stimulere

melketilførselen når det dier. Barnet kommer

enkelt til å gå tilbake til brystet når

brystvortene er leget.

 

Opprinnelsesland

Storbritannia

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

Materiale

Brystskjold: BPA-fri*, Silikon

Følgende er inkludert:

Lite brystskjold: 2 pcs

Utforming

Lar babyen føle huden din

Lar babyen lukte huden din

Enkel i bruk

Leger mens du fremdeles ammer

Funksjoner

Enkelt tak: Svært fin silikon

Mål og vekt

Diameter: 15 mm

 

* Denne delen inneholder forbrukermeninger om

produktet. Philips tar avstand fra innholdet som er

angitt av forbrukere i denne delen. Som følge av dette

er ingen teknisk informasjon og/eller råd om bruk av

produktet i denne delen ment som offisiell Philips-

informasjon.
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