
Enkele elektrische borstkolf
met bewaarbekers

 
Afkolven, bewaren en voeden.

Bevat zacht massagekussen

Natural-flessen en -spenen x2

10 bewaarbekers en deksels

 
SCD223/00

Meer comfort en meer melk.* Afkolven, bewaren en voeden

Enkele elektrische kolf met bewaarbekers

De Ultra Comfort-set met borstkolf en bewaarbekers is ideaal voor moeders die het afkolven inplannen. De

handige set bevat alles dat je nodig hebt om af te kolven, de melk te bewaren en je baby te voeden. Inclusief

twee flessen en tien bewaarbekers.

Afkolven - Enkele elektrische borstkolf

Ontspannen houding, klinisch bewezen minder vooroverbuigen*

Zacht massagekussen stimuleert subtiel de melkafgifte

Kies de instelling die voor jou het meest effectief en comfortabel is

Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp

Voeden - Natural-fles en -speen

Inclusief onze Natural-fles en -speen voor natuurlijk aanleggen

Unieke kussentjes voor zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt

Bewaren - Bewaarbekers

Kolf in bewaarflessen

Veilig bewaren en vervoeren

Verzorgen - Wegwerpborstkompressen

Zijdezacht, ademend materiaal
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Kenmerken

Ontspannen houding

Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt

ervoor dat je melk direct van je borst in de fles

of beker 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.

Eenvoudige instellingen om uit te kiezen

Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze

automatisch in de zachte stimulatiemodus om

de melkafgifte op gang te brengen. Kies uit

een van de 3 afkolvingsinstellingen om de

melkafgifte voor jou het aangenaamst te laten

verlopen.

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.

Unieke comfortkussentjes

Kussentjes in de speen zorgen voor extra

zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen

inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden

drinken.

Kolf in bewaarflessen

Met de melkbewaarbekeradapter kun je

eenvoudig afgekolfde melk bewaren zonder

lekken en verlies van eerder afgekolfde melk.

Lekvrij deksel

Philips Avent-bewaarbekers hebben een

deksel die zorgt voor een goede afsluiting voor

veilig bewaren en meenemen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Land van herkomst

Engeland

Materiaal

Borstkolf: BPA-vrij * (alleen onderdelen die

met voedsel in aanraking komen)

Flesvoeding: BPA-vrij*, Polypropyleen

Speen: BPA-vrij*, Siliconen

Bewaarbekers: BPA-vrij, polypropyleen

Borstkompressen: Natuurlijk, ademend

materiaal, Zijdezachte bovenlaag

Inclusief

Borstkolfbehuizing: 1 stk

Basisunit incl. slang: 1 stk

Normaal kussen (19,5 mm): 1 stuk (een groter

kussen is afzonderlijk verkrijgbaar)

Natural-fles van 125 ml: 1 stk

Natural-fles van 260 ml: 1 stk

Afsluitplaatje voor melkopslag: 1 stk

Melkbewaarbeker (180 ml): 10 stk

Adapter voor bewaarbeker met melk: 2 stk

Proefverpakkingen borstkompressen: 1 set (2

stuks)

Ontwerp

Ontwerp borstkolf: Compact ontwerp

Flesontwerp: Ergonomische vormgeving,

Brede hals

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Makkelijk schoon te maken,

Volledig combineerbaar assortiment, Intuïtief

in elkaar te zetten

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden

Functies

Niet langer vooroverleunen: Zitten in een

comfortabele positie

Instellingen: 3 afkolvingsinstellingen, 1

stimulatiemodus

Zacht massagekussen: Zachte stimulatie

* Klinisch bewezen comfort: tests met 110 moeders lieten

een sterke voorkeur voor Philips Avent zien vergeleken

met een vooraanstaande concurrent

* 63% van de moeders die borstvoeding geven, vindt de

enkele elektronische Philips Avent Comfort-borstkolf

het meest comfortabel tijdens het kolven tegenover

26% die liever de Medela Swing gebruikt.

Onafhankelijke thuistest onder 86 moeders in het

Verenigd Koninkrijk, augustus 2012. Medela is een

geregistreerd handelsmerk van Medela Holding AG

* Meer melk: onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond

dat er een verband kan zijn tussen stress en

melkproductie. Zie: www.philips.com/Avent

* BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de

fles en andere onderdelen die in contact komen met

moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011
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