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Více pohodlí, více mléka* Odsávání, krmení a sterilizace
Manuální odsávačka mléka se sterilizátorem

Sada pro kojení je ideální pro maminky, které hledají kompletní řešení pro odsávání, krmení a čištění. Zahrnuje

řadu příslušenství: manuální odsávačku mateřského mléka, sterilizátor, šidítka a lahve.

Odsávání – Manuální odsávačka mateřského mléka

Speciální design zajišťující pohodlnou polohu

Měkká masážní vložka jemně stimuluje tok mléka

Kompaktní lehký design

Pouze několik oddělených částí a intuitivní provedení

Krmení

Obsahuje lahev a dudlík Natural pro přirozené přisátí

Sterilizátor 3 v 1

Nastavitelná velikost

Přirozená sterilizace párou zničí 99,9 % škodlivých baterií

Vhodný pro lahve s širokým i úzkým hrdlem
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Přednosti

Pohodlná poloha

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný

design, mléko proudí 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 napomáhá snadnému

toku mléka.

Měkká masážní vložka

Masážní vložka má sametově měkkou

strukturu, která hřejivě působí na pokožku

a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku

mléka. Vložka ve tvaru okvětních lístků je

navržena tak, aby napodobovala sání dítěte

a jemně pomáhala při stimulaci toku mléka.

Jednoduché odsávání i na cestách

Odsávačka mateřského mléka má malé

rozměry a nízkou hmotnost, proto ji lze snadno

skladovat a přepravovat, takže se odsávání na

cestách stává méně nápadným.

Jednoduché nastavení, odsávání a čištění

Nízký počet samostatných částí a intuitivní

design. Kdykoli snadno odsajte mléko pro své

miminko.

Balení obsahuje lahev Natural

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí

podobné jako při kojení a zjednodušuje

vašemu dítěti přechody mezi kojením

a krmením z lahve.

Sterilizátor 3 v 1

Díky nastavitelné velikosti tento sterilizátor

Philips Avent 3 v 1 vždy dokonale odpovídá

velikosti sterilizovaných předmětů a zaujme co

nejmenší prostor v kuchyni. Funkce 3 v 1

přináší: 1) Sestavu malé velikosti pro sterilizaci

šidítek 2) Sestavu střední velikosti pro

sterilizaci odsávaček, talířů, nožů a vidliček pro

batolata 3) Sestavu velké velikosti pro

sterilizaci 6 dětských lahví

Přirozená sterilizace párou

Sterilizátor používá ke sterilizaci dětských lahví

a jiných výrobků přirozenou páru, která zničí

99,9 % škodlivých bakterií bez použití

chemikálií. Dokonalé řešení, které vám zaručí

klid v duši, že všechny vaše dětské láhve a jiné

výrobky jsou sterilní.

Vhodný pro všechny typy lahví

Provedení sterilizátoru umožňuje použít jej pro

lahve s širokým i úzkým hrdlem a také pro

různé odsávačky a příslušenství. Díky tomu si

můžete vybrat lahve a příslušenství, které

nejlépe vyhovují vám i vašemu dítěti. Plná

kapacita sterilizátoru umožňuje sterilizovat až

šest 330ml lahví Philips Avent.
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Specifikace

Materiál

Lahev: Polypropylen, Bez BPA*

Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA*,

Polypropylen

Co je součástí

Sterilizátor 3 v 1: 1 ks

Kartáč na lahve a dudlíky: 1 ks

Mimořádně měkký dudlík s průtokem pro

novorozence: 2 ks

Těsnicí víčko pro uchovávání mléka: 1 ks

Lahev Natural 125 ml: 2 ks

Lahev Natural pro přirozené krmení 260 ml:

2 ks

Silikonový dudlík: 3 ks

Zaklapávací hygienická krytka: 3 ks

Kleště: 1 ks

Tělo odsávačky s rukojetí: 1 ks

Balení vzorků prsních vložek: 1 balení (2 ks)

Stupně vývoje

Stupně: 0–6 měsíců

Funkce

Žádné předklánění: Sezení v pohodlné poloze

Měkká masážní vložka: Jemná stimulace

Spotřeba

Napětí: 220 V (Elektrický parní sterilizátor 3 v 1)

* Klinicky prokázané pohodlí: Testy provedené

u 110 maminek prokázaly, že ve velké míře volí lahve

Philips Avent v porovnání s přední konkurenční

společností

* Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze

s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu

s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011
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