
Natural Beginnings

Gift Set

SCD236/00

Det nødvendige udstyr til amning og sterilisering
Et praktisk sæt til madning

Indeholder steriliseringsapparat til mikroovn, manuel brystpumpe, sutteflasker, engangsammeindlæg og

forseglingsdisk

Express II-sterilisator til mikrobølgeovn

Ultra hurtig og nem at bruge

Praktisk på rejser

Kompakt og let

ISIS manuel brystpumpe

Klinisk dokumenteret

Stimulerer blidt mælkestrømmen

Patenterede massagepuder

Engangsammeindlæg

Unikt design i 4 lag for maksimal tørhed

Blødt med diskret konturform

Airflex-sutteflaske

Er tilpasset babyens naturlige spisevaner

Sund og aktiv madning



Natural Beginnings SCD236/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Airflex-sutteflaske

Et klinisk forsøg har vist, at ved 2-ugers-

alderen har spædbørn, der mades med

AVENT-flasken, mindre kolik end spædbørn,

der mades med en traditionel sutteflaske.

(www.philips.com/AVENT).

ISIS manuel brystpumpe

I en klinisk test blev ISIS testet lige så effektiv

som elektriske hospitalspumper. ISIS er i et

prisbelønnet design, der gør det muligt at

efterligne din babys sutterytme. Resultatet er

mere mælk på kortere tid og mere naturligt end

med alle andre manuelle brystpumper.

Express II-sterilisator til mikrobølgeovn

Steriliserer 6 flasker på 2 minutter. Tilsæt blot

vand, og sæt apparatet i mikroovnen. 2 min ved

1100-1850 Watt, 4 min. ved 850-1000 Watt, 6

min. ved 500-800 Watt.

Engangsammeindlæg

Unik 4-lagskonstruktion, der sikrer maksimal

tørhed: 1. Ultra-blødt toplag med fordybning til

brystvorte - holder altid brystet tørt. 2. Ultra-

absorberende lag, foret for yderligere komfort.

3. Ultra-absorberende kerne - suger fugt, så

man undgår pinlige skjolder. 4. Ultra-åndbart

yderlag - hjælper med til at undgå ømme

brystvorter. Anti-slip med klæbebånd - holder

indlægget på plads.

Oprindelsesland

England

Hvad følger med

Express II-dampsterilisator til

mikrobølgeovn: 1 stk.

ISIS manuel brystpumpe: 1 stk.

Airflex-sutteflaske (260 ml): 2 stk.

Airflex-sutteflaske (125 ml): 2 stk.

Engangsammeindlæg: 40 stk.

Forseglingsdisk: 2 stk.

Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder
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