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Lengvas maitinimas krūtimi
Nutraukite, laikykite, maitinkite ir prižiūrėkite

„Natural“ pagalbinis rinkinys maitinančioms krūtimi puikus pasirinkimas mamoms, kurios tik pradeda nutraukti

pieną. Rinkinyje yra viskas, ko reikia, kad galėtumėte nutraukti, laikyti, maitinti savo pienu ir prižiūrėti krūtis.

Pieno traukimas

Patogesnė siurbimo padėtis dėl unikalaus dizaino

Yra švelnios stimuliacijos ir 3 traukimo nustatymai

Minkšta masažinė pagalvėlė suteikia šilumos

Maitinkite

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Laikykite

Galima naudoti šaldytuve ar šaldiklyje

Lengvai nutraukite pieną į pieno laikymo indą

Priežiūra

Apsaugo skaudančius spenelius maitinant

Minkšta ir malonu
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Ypatybės

Lengvai nutraukite pieną į pieno laikymo indą

Naudodamos pieno laikymo puodelio adapterį

lengvai nutrauksite pieną į pieno laikymo indą.

Jokio pratekėjusio ar išsipylusio motinos pieno.

Galima naudoti šaldytuve ar šaldiklyje

„Philips Avent“ puodelius galima laikyti

šaldytuve ar šaldiklyje bei plauti indaplovėje

Patogesnė padėtis

Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl

pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net

kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad siurbdamos

pieną galite sėdėti patogiau: nereikia

pasilenkti pirmyn, kad visas pienas patektų į

buteliuką. Jeigu nusiurbdamos pieną sėdite

patogiai ir atsipalaidavusios, pienas natūraliai

bėga daug lengviau.

Natūralus žindimas

Platus krūties formos čiulptukas skatiną

natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi,

ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir

buteliuku.

Apsaugo skaudančius spenelius maitinant

„Philips Avent“ spenelių apsaugas reikia

naudoti tik tada, kai spenelius skauda arba jie

yra įtrūkę, o prieš naudojant reikia pasitarti su

sveikatos specialistu.

Minkšta ir malonu

Švelnus minkštas viršutinis sluoksnis,

pralaidžios orui natūralios medžiagos.

Patikrinta dermatologiškai.

Paprasti pasirenkami nustatymai

Įjungus, pientraukis automatiškai pradeda

veikti stimuliavimo režimu, kad pradėtų tekėti

pienas. Tuomet pasirinkite vieną iš 3 traukimo

nustatymų, kuris jums maloniausias.

Minkšta masažinė pagalvėlė

Mūsų masažinė pagalvėlė yra naujos

aksominės tekstūros, kuri suteikia šilumos

odai, patogiai ir švelniai stimuliuodama pieno

tėkmę. Siurbiant ji švelniai atkartoja vaiko

žindimą – taip natūraliai skatinamas pieno

išsiskyrimas ir užtikrinamas kliniškai

patvirtintas efektyvumas. Minkšta masažinė

pagalvėlė patogiai tinka daugeliui mamų.

Jeigu reikia, didesnio dydžio pagalvėlę galima

įsigyti atskirai (parduodama ne visose šalyse).

Unikali, patogi žiedlapio struktūra

Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina

minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui

susispausti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu

ir malonesniu maitinimu.
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Specifikacijos

Kilmės šalis

Anglija

Medžiaga

Buteliukas: Polipropilenas, Be BPA*

čiulptukas: Silikoninis, Be BPA*

Krūtų pagalvėlės: Patikrinta dermatologiškai,

Švelnus minkštas viršutinis sluoksnis, Pralaidi

orui natūrali medžiaga

Pientraukis: Be BPA*, Polipropilenas

Laikymo puodeliai: Polipropilenas, be BPA*

Kas pridedama

Itin minkštas naujagimiams skirtas čiulptukas:

1 vnt.

Itin minkštas, lėtos tėkmės čiulptukas: 1 vnt.

Sandarinimo diskas pienui laikyti: 1 vnt.

Nuosekli maitinimo krūtimi instrukcija DVD

diske: 1 vnt.

Standartinė spenelių apsauga: 2 vnt.

Puodelio pienui laikyti dangtelis: 10 vnt.

Puodelio pienui laikyti adapteris: 2 vnt.

Laikymo puodelis (180 ml / 6 oz): 10 vnt.

Vienkartiniai krūtų įklotai dienai: 12 vnt.

Vienkartiniai krūtų įklotai nakčiai: 6 vnt.

Liemenėlės spaustukas: 1 vnt.

Drėkinamasis spenelių kremas: 15 ml

„Natural“ buteliukas 4 oz: 1 vnt.

„Natural“ buteliukas 9 oz: 1 vnt.

Pagrindinis blokas su vamzdeliu: 1 vnt.

Pientraukio korpusas: 1 vnt.

Kelioninis dangtelis: 1 vnt.

Standartinio dydžio pagalvėlė: 1 vnt.

Konstrukcija

Buteliuko dizainas: Platus kakliukas,

Ergonomiška forma

Pientraukio dizainas: Kompaktiškas dizainas

Lengva naudoti

Pientraukio naudojimas: Lengva valyti,

Visiškai suderinamas asortimentas, Intuityvus

surinkimas

Vystymosi etapai

Etapai: Nėštumas, 0-6 mėn.

Funkcijos

Krūtų priežiūra: Diena, Naktis

Nereikia lenktis pirmyn: Sėdėkite patogioje

padėtyje

Nustatymai: 1 stimuliavimo režimas, 3

„Expression“ nustatymai

Minkšta masažinė pagalvėlė: Švelnus

stimuliavimas
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