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Nagyobb kényelem, több tej* Fejés, etetés és sterilizálás
Kézi mellszívó készlet sterilizálóval

A szoptatási készlet ideális választás olyan anyukák számára, akik egyetlen készlet segítségével szeretnék

megoldani a fejést, a szoptatást és a tisztítást is. A készlethez egy kézi mellszívó, sterilizáló, játszócumik és

cumisüvegek is tartoznak.

Express - kézi mellszívó

Pihentető testhelyzet a speciális formatervezésnek köszönhetően

A puha masszázspárna gyengéden segíti a tejáramlást

Kompakt, kis súlyú kivitelezés

Kis számú különálló alkatrész és intuitív kialakítás

Etetés

Natural üveggel és etetőcumival, mely természetes mell-érzetet biztosít

3 az 1-ben sterilizáló

Állítható méret

A természetes gőzsterilizálás, elpusztítja a kórokozók 99,9%-át

Használható bármilyen széles vagy keskeny nyakú cumisüveggel
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Fénypontok

Pihentető testhelyzet

A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a

mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még

akkor is, ha egyenesen ül. Ennek

következtében fejés közben kényelmesebben

ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej

biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni

kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej

könnyebb áramlásában.

Puha masszázspárna

A masszázspárnánk egy puha, selymes

bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a

bőrön a kényelmes, lágy stimuláció

érdekében, hogy a tej könnyebben

áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a

tervezésének köszönhetően a baba szopási

mechanizmusát imitálja, így gyengéden

ösztönzi a tejleadást.

Könnyű használat útközben

A mellszívó kis méretű és könnyű, ennek

köszönhetően egyszerűen tárolható és

szállítható, így diszkrétebb a fejés útközben.

Könnyű összeállítás, fejés és tisztítás

Kevés alkotóelem és intuitív kialakítás. Fejjen

le tejet babája számára bármikor.

Natural cumisüveggel

A széles, mell alakú etetőcumi természetes

mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon

hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke

könnyebben szokja meg a szoptatás és a

cumisüvegből etetés kombinálását.

3 az 1-ben sterilizáló

A 3 az 1-ben Philips Avent sterilizáló állítható

méretének köszönhetően minden sterilizálni

kívánt eszköz belefér, ugyanakkor kevesebb

helyet foglal. A 3 az 1-ben funkció az

alábbiakat jelenti: 1) Kis méret a cumik

sterilizálásához 2) Közepes méret a mellszívók,

kicsi tányérok, kések és villák sterilizálásához

3) Nagy méret, 6 darab cumisüveg

sterilizálásához.

Természetes sterilizálás gőzzel

A sterilizáló természetes gőzt használ a

cumisüvegek és más termékek tisztán

tartásához, melynek köszönhetően a kórokozók

99,9%-át elpusztítja vegyi anyagok

használata nélkül. Így nyugodt lehet, hogy a

cumisüvegei és más termékei sterilek lesznek.

Mindenféle üveghez

A sterilizáló széles és keskeny nyakú

cumisüveggel, vagy különböző mellszívókkal

és tartozékokkal is használható. Így Önnek és

babájának is a legjobban megfelelő

termékeket választhatja. A sterilizálóba hat

darab, 330 ml-es Philips Avent cumisüveg is

belefér.
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Műszaki adatok

Anyag

Cumisüveg: polipropilén, BPA-mentes*

Mellszívó: BPA-mentes*, polipropilén

A következőt tartalmazza:

3 az 1-ben sterilizáló: 1 db

Cumisüveg és cumimosó kefe: 1 db

Különösen puha, újszülötteknek megfelelő

átfolyású etetőcumi: 2 db

Tejzáró az anyatej tárolásához: 1 db

Natural cumisüveg, 125 ml-es: 2 db

Natural cumisüveg, 260 ml-es: 2 db

Szilikoncumi: 3 db

Rápattintható higiénikus védőkupak: 3 db

csipesz: 1 db

Mellszívó ház, fogantyúval: 1 db

Melltartóbetét csomagok: 1 csomag (2

darabos)

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–6 hó

Funkciók

Nem szükséges előrehajolni: Ülés kényelmes

testhelyzetben

Puha masszázspárna: Lágy stimuláció

Energiaellátás

Feszültség: 220 V (3 az 1-ben elektromos

gőzsterilizáló)

* Klinikailag bizonyított kényelem: A 110 anya körében

elvégzett teszt eredménye egy vezető

konkurensünkhöz képest jelentős preferenciát mutatott

a Philips Avent iránt

* BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más

anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az

EU 2011/10. sz. rendeletének
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