
Natural Beginnings

Gift Set

SCD236/00

Artykuły potrzebne do karmienia piersią i sterylizacji
Wygodny zestaw do karmienia piersią

Sterylizator mikrofalowy, laktator ręczny, butelki do karmienia, jednorazowe wkładki laktacyjne oraz pokrywki

zamykające

Mikrofalowy sterylizator Express II

Wyjątkowo szybki i łatwy w użyciu

Wygodny w podróży

Mały i lekki

Laktator ręczny ISIS

Produkt przetestowany klinicznie

Delikatnie stymuluje szybki wypływ mleka

Opatentowana nakładka masująca

Jednorazowe wkładki laktacyjne

Wyjątkowa wielowarstwowa konstrukcja zapewnia maksymalną suchość

Miękkie, o dyskretnym, wyprofilowanym kształcie

Butelka do karmienia Airflex

Działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia

Zdrowe, aktywne karmienie



Natural Beginnings SCD236/00

Zalety Dane techniczne

Butelka do karmienia Airflex

Badania klinicznie potwierdziły, że

dwutygodniowe niemowlęta karmione Butelką

AVENT rzadziej cierpiały z powodu kolki niż te

karmione zwykłą butelką

(www.philips.com/AVENT).

Laktator ręczny ISIS

W badania kliniczne potwierdziły, iż ISIS

skutecznością dorównuje szpitalnym

laktatorom elektrycznym*. Nagrodzona

koncepcja laktatora ISIS naśladuje ssanie

dziecka. To pozwala odciągnąć więcej mleka w

krótszym czasie i w bardziej naturalny sposób

niż w przypadku jakiegokolwiek innego

laktatora ręcznego.

Mikrofalowy sterylizator Express II

Sterylizuje 6 butelek w 2 minuty. Wystarczy

dodać wody i włożyć na 2 minuty do

mikrofalówki o mocy 1100–1850 W, na 4 min

przy mocy 850–1000 W lub na 6 min przy

mocy 500–800 W.

Jednorazowe wkładki laktacyjne

Wyjątkowy, czterowarstwowy materiał

zapewnia maksymalną suchość: 1. Bardzo

miękka wierzchnia powłoka z wycięciem na

sutek zapewnia dbałość o suchość przez cały

czas. 2. Bardzo chłonna i miękka powłoka

zapewnia wyjątkowy komfort. 3. Bardzo

chłonna wkładka skutecznie absorbuje wilgoć,

dbając o dyskrecję. 4. Wyjątkowa powłoka

zewnętrzna, przepuszczająca powietrze,

zapobiega podrażnieniom. Taśma klejąca

zapobiega zsuwaniu się wkładki.

Kraj pochodzenia

Anglia

Zawartość zestawu

Mikrofalowy sterylizator parowy Express II:

1 szt.

Laktator ręczny ISIS: 1 szt.

Butelka do karmienia Airflex (260 ml): 2 szt.

Butelka do karmienia Airflex (125 ml): 2 szt.

Jednorazowe wkładki laktacyjne: 40 szt.

Pokrywka zamykająca: 2 szt.

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy
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