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Patogiau, daug. pieno*, nutraukite, maitinkite ir sterilizuokite

Rankinio pientraukio rinkinys su sterilizatoriumi

Maitinimo krūtimi rinkinys puikiai tinka mamoms, kurios nori pilno paketo – nuo pieno traukimo iki maitinimo ir

plovimo. Jame yra įvairių priedų: rankinis pientraukis, sterilizatorius, čiulptukai ir buteliukai.

Nutraukimas – rankinis pientraukis

Atpalaiduojanti padėtis, kurią lemia ypatinga konstrukcija

Minkštos masažinės pagalvėlės švelniai stimuliuoja pieno tėkmę

Kompaktiškas, lengvas dizainas

Kelios atskiros dalys ir intuityvi konstrukcija

Maitinkite

Pridedamas mūsų natūralus buteliukas ir čiulptukas, užtikrinantys natūralų žindimą

„Trys viename“ sterilizatorius

Pritaikomas dydis

Natūralus garų sterilizavimas sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų

Tinkamas buteliukams su plačiais ir siaurais kakliukais
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Ypatybės

Atpalaiduojanti padėtis

Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl

pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net

kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad nutraukdamos

pieną galite sėdėti patogiau: nereikia

pasilenkti į priekį, kad visas pienas patektų į

buteliuką. Jeigu nutraukdamos pieną sėdite

patogiai ir atsipalaidavusios, pienas bėga

daug lengviau.

Minkšta masažinė pagalvėlė

Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi minkšta,

aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir

patogų odos prisilietimą bei švelnią

stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Kūgio

formos pagalvėlė su žiedlapių formos

masažuokliais atkartoja kūdikio žindymo

veiksmą ir taip švelniai stimuliuoja pieno

tėkmę.

Lengva naudoti keliaujant

Pientraukis yra mažas ir lengvas, tad jį lengva

laikyti, transportuoti ir naudoti keliaujant,

neatkreipiant į save dėmesio.

Lengva surinkimas, nutraukimas ir plovimas

Kelios atskiros dalys ir intuityvi konstrukcija.

Lengvai nutraukite pieną kūdikiui bet kuriuo

metu.

Komplekte yra mūsų buteliukas „Natural“

Platus krūties formos čiulptukas skatiną

natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi,

ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir

buteliuku.

„Trys viename“ sterilizatorius

Dėl savo pritaikomo dydžio, šiame „Philips

Avent“ sterilizatoriuje „trys viename“ puikiai

tilps visi elementai, kuriuos norite sterilizuoti,

be to, jis užims nedaug vietos virtuvėje.

Funkcinės galimybės „trys viename“ leidžia: 1)

nustatyti nedidelio dydžio konfigūraciją

sterilizuoti čiulptukus, 2) nustatyti vidutinio

dydžio konfigūraciją sterilizuoti pientraukius,

kūdikių lėkštutes, peilius ir šakutes, 3) nustatyti

didelio dydžio konfigūracijas sterilizuoti 6

kūdikių buteliukams

Natūralus sterilizavimas garais

Sterilizatorius naudoja natūralų garą ir

sterilizuoja kūdikių buteliukus ir kitus gaminius

bei sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų be

chemikalų. Galite būti ramūs – visi jūsų kūdikio

buteliukai ir kiti gaminiai bus sterilūs.

Tinka visiems buteliukams

Sterilizatorius tinkamas ir buteliukams su

plačiais, ir su siaurais kakliukais bei

skirtingiems pientraukiams ir priedams. Tai

leidžia pasirinkti tokius buteliukus ir

pientraukius, kurie geriausiai tinka jums ir jūsų

kūdikiui. Pilnai prikrautame sterilizatoriuje

telpa šeši 11 oz / 330 ml „Philips Avent“

buteliukai.
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Specifikacijos

Kilmės šalis

Anglija

Kalakutiena

Medžiaga

Buteliukas: Polipropilenas, Be BPA*

Pientraukis: Be BPA*, Polipropilenas

Kas pridedama

„Trys viename“ sterilizatorius: 1 vnt.

Buteliukų ir čiulptukų šepetėlis: 1 vnt.

Itin minkštas naujagimiams skirtas čiulptukas:

2 vnt.

Sandarinimo diskas pienui laikyti: 1 vnt.

„Natural“ buteliukas 4 oz: 2 vnt.

„Natural“ buteliukas 9 oz: 2 vnt.

Silikoninis čiulptukas: 3 vnt.

Uždedamas higieninis dangtelis: 3 vnt.

Žnyplės: 1 vnt.

Pientraukio korpusas su rankena: 1 vnt.

Krūties įklotų mėginių pakuotės: 1 pak. (2 vnt.)

Vystymosi etapai

Etapai: nuo 0 iki 6 mėn.

Funkcijos

Nereikia lenktis pirmyn: Sėdėkite patogioje

padėtyje

Minkšta masažinė pagalvėlė: Švelnus

stimuliavimas

Maitinimas

Įtampa: 220 V (elektrinis garų sterilizatorius

„trys viename“)

* Kliniškai įrodytas komfortas: bandymai buvo atlikti su

110 motinų. Rezultatas – žymus pirmenybės teikimas

„Philips Avent“, palyginti su pagrindiniu konkurentu

* Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms

dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis
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