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Manuálna odsávačka mlieka so sterilizátorom

Súprava na dojčenie je ideálna pre mamičky, ktoré chcú mať všetko potrebné na odsávanie, kŕmenie a čistenie.

Obsahuje množstvo príslušenstva: manuálnu odsávačku mlieka, sterilizátor, cumlíky a detské fľaše.

Odsávanie – manuálna odsávačka mlieka

Pohodlná poloha vďaka špeciálnemu dizajnu

Mäkký masážny vankúšik jemne stimuluje tok mlieka

Kompaktné vyhotovenie s nízkou hmotnosťou

Malý počet samostatných dielov a intuitívna konštrukcia

Kŕmenie

Obsahuje našu fľašu a cumlík Natural, ktoré umožňujú prirodzené prisatie

Sterilizátor 3 v 1

Prispôsobiteľná veľkosť

Prirodzená parná sterilizácia zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov

Vhodný pre všetky fľaše so širokým aj úzkym hrdlom
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Hlavné prvky

Pohodlná poloha

Táto odsávačka mlieka má jedinečný

dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka

priamo do fľaše, aj keď budete sedieť

vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní

môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa

nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo

vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom

stave počas odsávania vám bude mlieko tiecť

oveľa ľahšie.

Mäkká masážna vložka

Naša masážna vložka má zamatovo mäkkú

textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla

a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu

toku mlieka. Ikonická vložka v tvare okvetných

listov je navrhnutá tak, aby napodobovala satie

dieťaťa a je určená na jemnú pomoc pri

stimulovaní spustenia mlieka.

Jednoduché používanie na cestách

Odsávačka mlieka je malá a ľahká, vďaka

čomu sa jednoducho skladuje a prenáša, takže

odsávanie na cestách bude diskrétnejšie.

Ľahké rozloženie, odsatie a čistenie

Malý počet samostatných dielov a intuitívna

konštrukcia. Kedykoľvek vám zabezpečí

jednoduché odsatie mlieka pre vaše dieťa.

Obsahuje našu fľašu Natural

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje

prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke

na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí

kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Sterilizátor 3 v 1

Vďaka svojej prispôsobiteľnej veľkosti je tento

sterilizátor Philips Avent 3 v 1 dokonale vhodný

pre všetky predmety určené na sterilizáciu

a vždy zaberie v kuchyni len minimálny

priestor. Tri funkcie v jednom zariadení

umožňujú: 1) konfiguráciu s malými rozmermi

na sterilizovanie cumlíkov, 2) konfiguráciu so

strednými rozmermi na sterilizovanie

odsávačiek, tanierov, nožíkov a vidličiek pre

batoľatá, 3) konfiguráciu s veľkými rozmermi na

sterilizovanie 6 detských fliaš

Prirodzená parná sterilizácia

Sterilizátor využíva prirodzenú paru na

sterilizáciu detských fliaš a ďalších produktov,

pričom zabíja 99,9 % škodlivých mikróbov bez

použitia chemikálií. Poskytne dokonalý pocit

istoty, že sú všetky detské fľaše a ďalšie

produkty sterilné.

Vhodný pre všetky typy fliaš

Tento sterilizátor je vhodný pre fľašky so

širokým aj úzkym hrdlom, ako aj pre rôzne

odsávačky mlieka a príslušenstvo. To vám

poskytuje možnosť výberu fľašiek

a príslušenstva, ktoré sú pre vás a vaše dieťa

najvhodnejšie. Pri plnej kapacite pojme tento

sterilizátor šesť 330 ml/11 oz fľašiek Philips

Avent.
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Technické údaje

Materiál

Fľaša: Polypropylén, Neobsahuje BPA*

Odsávačka mlieka: Neobsahuje BPA*,

Polypropylén

Čo je súčasťou balenia

Sterilizátor 3 v 1: 1 ks

Kefka na fľaše a cumlíky: 1 ks

Extra mäkký cumlík s prietokom pre

novorodenca: 2 ks

Tesniace viečko na uskladnenie mlieka: 1 ks

Fľaša Natural 125 ml (4 oz): 2 ks

Fľaša Natural 260 ml (9 oz): 2 ks

Silikónový cumlík: 3 ks

Nasadzovacia hygienická krytka: 3 ks

Kliešte: 1 ks

Telo odsávačky mlieka s rúčkou: 1 ks

Vzorkové balenia absorpčných vložiek do

podprsenky: 1 balenie (2 ks)

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov

Funkcie

Netreba sa nakláňať dopredu: Sedenie v

pohodlnej polohe

Mäkká masážna vložka: Jemná stimulácia

Príkon

Napätie: 220 V (elektrický parný sterilizátor 3 v

1)

* Klinicky overené pohodlie: pri testoch, ktorých sa

zúčastnilo 110 matiek, bolo zaznamenané výrazné

uprednostňovanie produktu Philips Avent pri porovnaní

s popredným konkurentom.

* Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše

a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu

s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.
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