
Miếng lót thấm sữa siêu

thoải mái

 
Miếng lót ngực dùng một lần x50

 

SCF154/50

Dễ chịu cùng với sự tự tin
Miếng lót thấm sữa Avent mang đến sự khô ráo tối đa

Miếng lót thấm sữa với kết cấu độc đáo gồm bốn lớp mang đến hiệu quả SIÊU thấm hút, dễ chịu và khô ráo.

Cảm thấy tự  tin và thư  giãn

Chống trượ t nhờ băng dính

Đượ c phát triển bở i chuyên gia cho con bú sữa mẹ

Vệ  sinh

Cảm thấy mềm như lụa

Mềm, có hình dáng đường viền kín đáo

Không bị rỉ sữa mẹ

Cấu trúc bốn lớp độc đáo giúp làm khô tối đa



Miếng lót thấm sữa siêu thoải mái SCF154/50

Những nét chính Các thông số

Cấu trúc nhiều lớp độc đáo giúp làm khô tối đa

1. Lớp trên cùng siêu mềm có chỗ lõm đầu ngực - giữ

cho ngực luôn khô. 2. Lớp siêu thấm, có lớp đệm để

thoả i mái hơn. 3. Lớp lõi siêu thấm- hút hết độ ẩm để

bảo vệ  chống lạ i tình trạng bối rối. 4. Lớp bên ngoài

siêu thoát hơi- giúp tránh làm đau đầu ngực. Băng dính

chống trượ t- giữ cho miếng lót ở  nguyên vị trí.

Ng uồn g ốc xuất xứ

Thụy Sĩ

Chất liệu

Miếng lót thấm sữa: Đã đượ c thử nghiệm ngoài da,

Vật liệu tự nhiên

Dụng cụ đi kèm

Miếng lót thấm sữa sử  dụng một lần: 50 Cái

Thiết kế

Hình dáng đường viền kín đáo

Giai đoạn phát triển

Giai đoạn: 0 - 6 tháng

Chức năng

Cực khô: Nhiều lớp, Lớp trên một chiều

Thoả i mái tối đa

Chống trượt: Băng dính

Cảm thấy mềm như  lụa

Lớp trên mềm như  lụa: Vật liệu tự nhiên thoát hơi,

Đã đượ c thử nghiệm ngoài da
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