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Více pohodlí, více mléka* Odsávání, uchovávání, krmení a péče

Sada elektrické odsávačky mléka vše v jednom

Sada Breastfeeding Starter je ideální volbou pro maminky, které chtějí odsávat své mléko. Obsahuje vše

potřebné k odsávání a uchovávání mléka a krmení vašeho miminka. Zahrnuje také speciální výrobky, které vám

pomohou při péči o prsa a bradavky.

Odsávání

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Nabízí jemný stimulační režim a 3 nastavení odsávání

Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit

Krmení

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Unikátní okvětné lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Skladování

Pro použití v ledničce nebo mrazničce

Snadné odsávání do nádoby na skladování mléka

Péče

Ochrana bolestivých bradavek během kojení

Hedvábně měkký pocit
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Přednosti

Pohodlnější poloha

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný

design, mléko proudí přímo z prsu přímo do

lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při

odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se

předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve.

Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání

přirozeně napomáhá snadnému toku mléka.

Možnost výběru z jednoduchých nastavení

Po zapnutí začne odsávačka automaticky

jemně stimulovat, aby se mléko uvolnilo. Poté

lze vybrat ze 3 nastavení odsávání, aby vám

rychlost odsávání co nejvíce vyhovovala.

Měkká masážní vložka

Masážní vložka má novou, sametově měkkou

strukturu, která hřejivě působí na pokožku a

zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku

mléka. Vložka je navržena tak, aby jemně

napodobila sání dítěte a pomáhala při

stimulaci toku mléka.

Přirozené přisátí

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí

podobné jako při kojení a zjednodušuje

vašemu dítěti přechody mezi kojením

a krmením z lahve.

Jedinečný tvar okvětních lístků

Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost

a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše

dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude

spokojenější.

Pro použití v ledničce nebo mrazničce

Pohárky Philips Avent lze skladovat v ledničce

nebo mrazničce a mýt v myčce

Snadné odsávání do nádoby

Díky adaptéru pro nádobku na skladování

mléka můžete mléko snadno odsávat do

nádoby na skladování mléka. Bez rizika

vytékání či rozlití vašeho cenného mateřského

mléka.

Ochrana bolestivých bradavek během kojení

Poznámka: Chrániče bradavek Philips Avent

jsou navrženy pouze pro bolestivé nebo prasklé

bradavky a měly byste je používat po poradě

se zdravotníkem.

Hedvábně měkký pocit

Hedvábně měkká horní vrstva a prodyšné,

přirozené materiály. Dermatologicky testováno.
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Specifikace

Země původu

Anglie: Ano

Materiál

Lahev: Polypropylen, Bez BPA*

Dudlík: Silikon, Bez BPA*

Absorpční vložky: Dermatologicky testováno,

Hedvábně měkká svrchní vrstva, Přirozený

prodyšný materiál

Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA*,

Polypropylen

Pohárky na skladování: Bez polypropylenu

a BPA*

Co je součástí

Mimořádně měkký dudlík s průtokem pro

novorozence: 1 ks

Mimořádně měkký, s pomalým průtokem: 1 ks

Těsnicí víčko pro uchovávání mléka: 1 ks

Standardní chránič bradavek: 2 ks

Víčko pohárku na skladování mléka: 10 ks

Adaptér na pohárky na skladování mléka: 2 ks

Úložné pohárky na mléko (180 ml): 10 ks

Spona na podprsenku: 1 ks

Hydratační Nipple cream: 15 ml

Lahev Natural 125 ml: 1 ks

Lahev Natural pro přirozené krmení 260 ml:

1 ks

Základní jednotka včetně hadičky: 1 ks

Tělo odsávačky: 1 ks

Cestovní pouzdro: 1 ks

Standardní velikost masážní vložky: 1 ks

Balení vzorků prsních vložek: 1 balení (2 ks)

Design

Tvar lahve: Široké hrdlo, Ergonomický tvar

Design odsávačky mateřského mléka:

Kompaktní provedení

Snadné použití

Použití odsávačky: Snadné čištění, Plně

kompatibilní řada, Intuitivní sestavení

Stupně vývoje

Stupně: Těhotenství, 0–6 měsíců

Funkce

Péče při kojení: Den, Noc

Žádné předklánění: Sezení v pohodlné poloze

Nastavení: 1 stimulační režim, 3 různá

nastavení

Měkká masážní vložka: Jemná stimulace
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