
Rankinis pientraukio
ir laikymo rinkinys

 
Nutraukite, laikykite ir
maitinkite.

Pientraukis su minkšta masaž.
pagalv.

Su 2 buteliukais ir čiulptukais

10 laikymo puodelių ir dangtelių

 

SCD221/00

Patogiau, daug. pieno*, nutrauk., laikyk., maitink.

Rankinio pientraukio rinkinys su laikymo puodeliais

Patogus rankinio pientraukio ir laikymo indelių rinkinys puikiai tiks mamoms,

kurios planuoja nutraukti motinos pieno. Patogiame rinkinyje yra viskas, ko reikia,

norint nutraukti motinos pieno ir jį laikyti bei kūdikiui maitinti. Jame yra 2 buteliukai

ir 10 laikymo puodelių.

Kliniškai įrodyta, kad reikia mažiau lenktis į priekį*

Atpalaiduojanti padėtis, kurią lemia ypatinga konstrukcija

Minkštos masažinės pagalvėlės su žiedlapių formos masažuokliais

Minkštos masažinės pagalvėlės švelniai stimuliuoja pieno tėkmę

Lengva surinkti, traukti ir išplauti

Kompaktiškas, lengvas dizainas

Kelios atskiros dalys ir intuityvi konstrukcija

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Pridedamas mūsų natūralus buteliukas ir čiulptukas, užtikrinantys natūralų žindimą

Laikymas – laikymui skirti indeliai

Nutraukite į laikymui skirtus indelius

Saugu laikyti ir transportuoti
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Ypatybės

Atpalaiduojanti padėtis

Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl

pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net

kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad nutraukdamos

pieną galite sėdėti patogiau: nereikia

pasilenkti į priekį, kad visas pienas patektų į

buteliuką. Jeigu nutraukdamos pieną sėdite

patogiai ir atsipalaidavusios, pienas bėga

daug lengviau.

Minkšta masažinė pagalvėlė

Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi minkšta,

aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir

patogų odos prisilietimą bei švelnią

stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Kūgio

formos pagalvėlė su žiedlapių formos

masažuokliais atkartoja kūdikio žindymo

veiksmą ir taip švelniai stimuliuoja pieno

tėkmę.

Lengva naudoti keliaujant

Pientraukis yra mažas ir lengvas, tad jį lengva

laikyti, transportuoti ir naudoti keliaujant,

neatkreipiant į save dėmesio.

Lengva surinkimas, nutraukimas ir plovimas

Kelios atskiros dalys ir intuityvi konstrukcija.

Lengvai nutraukite pieną kūdikiui bet kuriuo

metu.

Komplekte yra mūsų buteliukas „Natural“

Platus krūties formos čiulptukas skatiną

natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi,

ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir

buteliuku.

Nutraukite į laikymui skirtus indelius

Naudodamos pieno laikymo puodelio adapterį

lengvai nutrauksite pieną į pieno laikymo indą.

Jokio pratekėjusio ar išsipylusio motinos pieno.

Sandarus dangtelis

„Philips Avent“ laikymo puodeliai turi

dangtelius, kurie sandariai uždaromi, kad būtų

galima saugiai laikyti ir transportuoti.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Medžiaga

Pientraukis: Be BPA* (tik su maistu

kontaktuojančios dalys)

Buteliukas: Be BPA*, Polipropilenas

čiulptukas: Be BPA*, Silikoninis

Laikymo puodeliai: Be BPA*, polipropilenas

Krūtų pagalvėlės: Pralaidi orui natūrali

medžiaga, Švelnus minkštas viršutinis

sluoksnis

Kas pridedama

Pientraukio korpusas su rankena: 1 vnt.

Standartinio dydžio pagalvėlė (19,5 mm): 1 vnt.

(didesnę pagalvėlę galima įsigyti atskirai)

„Natural“ buteliukas 4 oz: 1 vnt.

„Natural“ buteliukas 9 oz: 1 vnt.

Pieno laikymo puodelis (180 ml / 6 oz): 10 vnt.

Puodelio pienui laikyti adapteris: 2 vnt.

Sandarinimo diskas pienui laikyti: 1 vnt.

Krūties įklotų mėginių pakuotės: 1 pak. (2 vnt.)

Konstrukcija

Pientraukio dizainas: Kompaktiškas dizainas

Buteliuko dizainas: Ergonomiška forma, Platus

kakliukas

Lengva naudoti

Pientraukio naudojimas: Lengva valyti,

Visiškai suderinamas asortimentas, Intuityvus

surinkimas

Vystymosi etapai

Etapai: nuo 0 iki 6 mėn.

Funkcijos

Nereikia lenktis pirmyn: Sėdėkite patogioje

padėtyje

Minkšta masažinė pagalvėlė: Švelnus

stimuliavimas

* Kliniškai įrodytas komfortas: bandymai buvo atlikti su

110 motinų. Rezultatas – žymus pirmenybės teikimas

„Philips Avent“, palyginti su pagrindiniu konkurentu

* Daugiau komforto: 73 % iš 73 JK krūtimi maitinančių

motinų sutiko, kad šis pientraukis buvo patogesnis nei

jų turimi pientraukiai (pagrindinių prekių ženklų rinkoje).

* Nepriklausomas tyrimas įrodė, kad gali būti ryšys tarp

patiriamo streso lygio ir pieno gamybos. Žr.

www.philips.com/avent

* Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms

dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis
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