
 

Groot

massagekussen
 

Geschikt voor alle comfort-

borstkolven

 

SCF167/01 Juiste maat, maximaal comfort
Borstkolf met wijdere trechter

Dit zachte massagekussen heeft een wijdere trechter die speciaal is ontworpen

voor moeders met grotere tepels. Het kussen kan worden gebruikt met de Philips

Avent Comfort-borstkolven. Bepaal met behulp van de onderstaande

afbeeldingen of je de borstkolf met een groter kussen nodig hebt.

Comfortabel kolven

Wijdere trechter voor aangename pasvorm

Past op alle borstkolven uit het Natural-assortiment

Controleer je pasvorm voor optimaal comfort

Goede pasvorm: tepel zit op aangename wijze in de kussentrechter

Kies groter formaat: tepel raakt de rand van de trechter



Groot massagekussen SCF167/01

Kenmerken Specificaties

Borstkolf met groot kussen

Je kunt zien of je een groot borstkolfkussen

nodig hebt door te controleren of je tepel op

aangename wijze in de kussentrechter past.

Als je tepel tegen de zijkant van de

kussentrechter wrijft of deze aanraakt, kies dan

het grote borstkolfkussen, zodat het afkolven

aangenamer verloopt.

Juiste pasvorm

Als de tepel op aangename wijze in de

kussentrechter zit, gebruik je het

massagekussen met de juiste afmeting.

Te kleine pasvorm

Als je tepel de zijkant van de kussentrechter

raakt of hier langs wrijft, kies dan het grote

borstkolfkussen, zodat het afkolven

aangenamer verloopt.

Past op alle Natural-borstkolven

Het grote, zachte massagekussen is compatibel

met alle Philips Avent Comfort-borstkolven uit

het Natural-assortiment.

Kussen

Materiaal: Siliconen, BPA-vrij*

Land van herkomst

Engeland

Materiaal

BPA-vrij*

Inclusief

Groot kussen: 1 stk

Compatibiliteit

Compatibel met Natural-assortiment

Gebruiksgemak

Kussen: Gemakkelijk schoon te maken,

Vaatwasmachinebestendig

Functies

Zacht massagekussen: Zachte stimulatie

Ontwikkelingsfases

Stapje: Zwangerschap, 0 - 6 maanden

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen:: SCF330, SCF332,

SCF334, SCF330, SCF332
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