
Súprava riešení na
kojenie

SCD281/00

Uľahčuje dojčenie
Starostlivosť o prsníky Avent

Pohodlné odsávanie, skladovanie, kŕmenie a ochrana bradaviek so súpravou riešení na dojčenie značky Philips

Avent.

Odsávanie

Manuálna odsávačka mlieka s masážnou vložkou

Odkladanie

Tesniace viečka na fľaše

Kŕmenie

Klinicky overené potláčanie koliky

Starostlivosť

Zvlhčujúci krém na bradavky



Súprava riešení na kojenie SCD281/00

Hlavné prvky Technické údaje

Manuálna odsávačka mlieka

Stres a uponáhľaný životný štýl môže spôsobiť

problémy s tvorbou, uvoľnením a odsávaním

mlieka. Takže pocit pohodlia a uvoľnenia

skutočne pomôže. Naša manuálna odsávačka

mlieka bola navrhnutá tak, aby vám poskytla

viac pohodlia pri odsávaní mlieka.

Klinicky preverené fľaše

Jedinečný systém na potláčanie koliky

pozostáva z cumlíka Philips Avent a

krúžkového adaptéra, vďaka ktorým vzduch

prúdi do fľaše a nie do bruška vášho dieťaťa,

čím sa dosiahne lepšie trávenie.*

Zvlhčujúci krém na bradavky

Hypoalergénny pre matku aj dieťa. Zvlhčuje a

zmäkčuje suché alebo citlivé bradavky.

Jednoducho sa aplikuje a nemusí sa pred

dojčením odstraňovať.

Tesniace viečka na fľaše

Premeňte všetky fľaše Philips Avent na

nádobky na uskladnenie mlieka.

Krajina pôvodu

EÚ: áno

Čo je súčasťou balenia

Manuálna odsávačka mlieka: 1 ks

Klasická fľaša 125 ml (4 oz): 3 ks

Klasická fľaša 260 ml (9 oz): 2 ks

Extra mäkký cumlík s prietokom pre

novorodenca: 2 ks

Extra mäkký cumlík s pomalým prietokom:

2 ks

Cestovné balenie cumlíkov pre novorodenca:

1 ks

Tesniace viečko na uskladnenie mlieka: 6 ks

Zvlhčovací krém na bradavky: 1 ks

Jednorazový prsný vankúšik: 40 ks

Kefka na fľaše a cumlíky: 1 ks

Návod k dojčeniu na DVD: 1 ks

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov

* * Klinická štúdia preukázala, že vo veku dvoch týždňov

deti prejavovali menej nespokojného kriku ako deti

kŕmené inou fľašou popredného výrobcu. (Štúdia

realizovaná Detským zdravotným inštitútom, Londýn,

2008.)
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