
Natural Beginnings

Gift Set

SCD236/00

Základné položky pre dojčenie a sterilizovanie
Pohodlná súprava na dojčenie

Obsahuje mikrovlnný sterilizátor, manuálnu odsávačku mlieka, dojčenské fľaše, jednorazové absorpčné vložky

do podprsenky a tesniace viečka na fľaše.

Mikrovlnný sterilizátor Express II

Ultra rýchly, jednoduché použitie

Pohodlný na cestovanie

Kompaktný a ľahký

Manuálna odsávačka mlieka ISIS

Klinicky overené

Jemne stimuluje rýchly tok mlieka

Patentovaný vankúšik Let-down Massage

Jednorazové absorpčné vložky do podprsenky

Jedinečná štvorvrstvová konštrukcia pre maximálne sucho

Mäkké s diskrétnym tvarovaním

Fľaša pre dojčatá Airflex

Pracuje s prirodzeným spôsobom kŕmenia dieťaťa

Pre zdravé aktívne kŕmenie



Natural Beginnings SCD236/00

Hlavné prvky Technické údaje

Fľaša pre dojčatá Airflex

Klinická skúška preukázala, že vo veku 2

týždňov zaznamenali deti kŕmené z fľaše

AVENT slabšie koliky ako deti kŕmené z

bežnej fľaše. (www.philips.com/AVENT).

Manuálna odsávačka mlieka ISIS

V klinickej štúdii sa preukázalo, že ISIS je tak

účinná, ako nemocničná elektrická odsávačka.

ISIS má ocenený dizajn, ktorý napodobňuje

dojčenie dieťaťa. Výsledkom je viac mlieka

rýchlejšie a prirodzenejšie ako s akoukoľvek

inou manuálnou odsávačkou mlieka.

Mikrovlnný sterilizátor Express II

Sterilizuje 6 fliaš za 2 minúty. Stačí pridať vodu,

naplniť a umiestniť do mikrovlnnej rúry. 2

minúty pri 1100-1850 Wattoch, 4 minúty pri

850-1000 Wattoch, 6 minút pri 500-800

Wattoch.

Jednorazové absorpčné vložky do

podprsenky

Jedinečná štvorvrstvová konštrukcia pre

maximálne sucho: 1. Ultra mäkká vrchná vrstva

s cumlíkovým vrubom - udrží prsník po celý

čas suchý 2. Ultra absorbujúca vrstva, vystlatá

pre extra pohodlie 3. Ultra absorbujúce jadro -

vstrebáva vlhko a predchádza tak rozpakom 4.

Ultra priedušná vonkajšia vrstva - pomáha

predchádzať zápalom bradaviek. Protišmyková

s prilepovacími páskami - udržia vankúšik na

mieste

Krajina pôvodu

Anglicko

Čo je súčasťou balenia

Sterilizátor Express II do mikrovl.rúry: 1 ks

Manuálna odsávačka mlieka ISIS: 1 ks

Fľaša pre kojencov Airflex (260 ml/9 uncí):

2 ks

Fľaša pre kojencov Airflex (125 ml/4 unce):

2 ks

Jednorazový prsný vankúšik: 40 ks

Tesniace viečko: 2 ks

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov
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