
Естествено начало

Gift Set

SCD236/00

Необходими пособия за кърмене и стерилизиране
Удобен комплект за хранене

Включва микровълнов стерилизатор, ръчна помпа за изцеждане, шишета за хранене, еднократни тампони за гърди и

уплътнителни дискове

Стерилизатор за микровълнови фурни Express II

Свръхбърз, лесен за употреба

Удобно при пътуване

Компактен и лек

Ръчна помпа за изцеждане ISIS

Клинично доказано

Внимателно стимулира бързия поток от мляко

Патентована възглавничка за масаж

Еднократни тампони за гърди

Уникална четирислойна конструкция за максимална сухота

Меки, с дискретна и контурна форма

Шише за хранене Airflex

Работи по естествения за бебето начин на хранене.

За здравословно, активно хранене



Естествено начало SCD236/00

Акценти Спецификации

Шише за хранене Airflex

Клинично изпитване показа, че при 2-седмична

възраст бебетата, хранени с шише AVENT, изпитват

по-малко колики, отколкото бебетата, хранени с

традиционно шише. (www.philips.com/AVENT).

Ръчна помпа за изцеждане ISIS

В клинично изследване за ISIS беше доказана

ефективност като на болнична електрическа помпа.

ISIS е с дизайн, заслужил награди, който имитира

сученето на вашето бебе. Резултатът - повече мляко,

по-бързо и по-естествено от всяка друга ръчна помпа

за изцеждане.

Стерилизатор за микровълнови фурни Express II

Стерилизира 6 шишета за 2 минути. Просто

добавяте вода, зареждате и поставяте в

микровълнова печка. 2 мин. при 1100-1850 W, 4 мин.

при 850-1000 W, 6 мин. при 500-800 W.

Еднократни тампони за гърди

Уникална четирислойна конструкция за максимална

сухота: 1. Изключително мек горен слой с

вдлъбнатина за зърното - поддържа гърдите сухи

през цялото време. 2. Изключително абсорбиращ

слой, с възглавнички за допълнително удобство. 3.

Изключително абсорбираща сърцевина - изтегля

влагата за предпазване от затруднения. 4.

Изключително дишащ външен слой - спомага за

избягване на възпаления на зърната. Осигурени

против плъзгане със самозалепващи ленти -

придържат тампона на място.

Страна на произход

Англия

Какво е включено

Микровълнов паров стерилизатор Express II: 1 бр.

Ръчна помпа за изцеждане ISIS: 1 бр.

Бутилка за хранене Airflex (260 мл / 9 унции): 2 бр.

Бутилка за хранене Airflex (125 мл / 4 унции): 2 бр.

Еднократен тампон за гърди:

40 бр.

Уплътнителен диск: 2 бр.

Стадии на развитие

Стадии: 0-6 месеца
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