
Absorventes para
seio

 

Lavável

 
SCF155

Conforto com segurança
Discos absorventes para seios com maciez e absorção extras

Os absorventes laváveis para seios Philips Avent SCF155/06 possuem revestimento macio e suave em puro

algodão, e uma camada que absorve a umidade da pele e a mantêm sob o forro à prova de vazamento.

Sinta-se confiante e relaxada

Antideslizante com fitas adesivas

Desenvolvido por especialistas em amamentação

Higiênico

Reutilizáveis — revestimento macio em puro algodão

Macios e discretos em formato anatômico

Nenhum vazamento de leite materno

Extra macio e absorvente



Absorventes para seio SCF155/06

Destaques Especificações

Extra macio e absorvente

Absorvem a umidade da pele e a mantém sob

o forro à prova de vazamento.

Reutilizáveis — revestimento macio em puro

algodão

Revestimento em puro algodão — toque macio

e suave em sua pele. Pode ser lavado e seco a

máquina.

 

País de origem

China

O que está incluído

Absorvente lavável para seio: 6 pcs

Saco para limpeza: 1 pcs

Design

Aparência feminina

Fases do desenvolvimento

Fase: 0 a 6 meses

Funções

Sem vazamento: Absorvem a sucção

Máximo conforto

Antideslizante: Camada externa em renda

Incrivelmente macia

Revestimento em puro algodão

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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