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SCF330/70

Meer comfort, meer melk*
Klinisch bewezen comfort*

Als je je prettig en ontspannen voelt, gaat de melkafgifte gemakkelijker. Daarom

hebben we de meest comfortabele borstkolf tot nu toe gemaakt: je kunt nu

gemakkelijk zitten, zonder dat je voorover hoeft te leunen, terwijl de zachte

massagekussens de melkafgifte voorzichtig stimuleren.

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

Inclusief onze Natural-fles en -speen voor natuurlijk aanleggen

Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken

Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp

Compact en lichtgewicht ontwerp

Klinisch bewezen minder vooroverbuigen*

Ontspannen houding dankzij het speciale ontwerp

Zacht massagekussen met massagepunten

Zacht massagekussen stimuleert subtiel de melkafgifte



Handkolf SCF330/70

Kenmerken Specificaties

Ontspannen houding

Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt

ervoor dat je melk direct van je borst in de fles

stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt

in dat je gemakkelijker kunt zitten tijdens het

kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te

zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als

je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens

het kolven, helpt dat de melk makkelijker te

laten stromen.

Zacht massagekussen

De satijnzachte structuur van ons

massagekussen voelt warm aan op de huid en

zorgt voor een comfortabele en zachte

stimulatie van je melkafgifte. Ons

karakteristieke massagekussen imiteert het

zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie

van de melkafgifte.

Handig voor onderweg

De borstkolf is klein en licht, wat betekent dat

je hem gemakkelijk kunt opbergen en

meenemen. Daardoor kun je buitenshuis

discreter kolven.

Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en

schoonmaken

Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp.

Eenvoudig melk afkolven voor je baby, waar je

ook bent.

Inclusief onze Natural-fles

De vorm van de brede speen lijkt op de borst

en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is

het voor jou én je baby gemakkelijker om

borst- en flesvoeding te combineren.

Ontwikkelingsfases

Stage: 0 - 6 maanden

Materiaal

Bottle: Polypropyleen

Nipple: Siliconen

Inclusief

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs

Sealing disc for milk storage: 1 pcs

Ontwerp

Ontwerp borstkolf: Compact ontwerp

Bottle design: Ergonomische vormgeving,

Brede hals

Inclusief

Borstkolf met handvat: 1 pcs

Natural-fles van 125 ml: 1 pcs

Reisdeksel: 1 pcs

Gebruiksgemak

Breast pump use: Makkelijk schoon te maken,

Volledig combineerbaar assortiment, Intuïtief

in elkaar te zetten

Functies

Niet langer vooroverleunen: Zitten in een

comfortabele positie

Zacht massagekussen: Zachte stimulatie

Inclusief

Normaal massagekussen: 1 massagekussen

(19,5 mm). Een groter kussen is apart

verkrijgbaar

Wegwerpborstkompressen: 12 pcs

 

* Meer melk: onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond

dat er een verband kan zijn tussen stress en

melkproductie. Zie: www.philips.com/Avent

* Bij een onderzoek onder 110 moeders in de Verenigde

Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en Rusland in

maart 2016 gaven moeders Philips Avent-producten

een gemiddelde score van 8,6/10 voor comfort
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