
Suttebrik
 

Lille (15 mm)

2 stk.

 
SCF156/00

Hjælper dig med at amme længere
Brystpleje, beskytter ømme brystvorter

Philips Avent SCF156/00-suttebrikken er fremstillet i ultratynd, blød silikone, der hverken afgiver lugt eller smag,

og som beskytter ømme og revnede brystvorter under amning.

Undgå ømme og revnede brystvorter under amning

Beskytter ømme brystvorter ved amning

Gør det muligt for dig at amme i længere tid

Din baby har nemt ved at få fat

Fremstillet i ultrafin silikone, der ikke afgiver lugt eller smag

Formet, så barnet stadig fornemmer brystet



Suttebrik SCF156/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Beskytter ømme brystvorter ved amning

Philips Avent-suttebrikker er kun beregnet til

brug, når du har ømme eller revnede

brystvorter, og de må kun bruges efter

konsultation med lægen.

Din baby har nemt ved at få fat

Din baby kan nemt få fat gennem

afskærmningen og danne en forsegling.

Fremstillet af ultrafin silikone

Philips Avent-suttebrikker er fremstillet af

ultrafin silikone, der ikke afgiver lugt eller

smag.

Formet, så barnet stadig fornemmer brystet

Din baby kan stadigvæk føle og lugte din hud

og fortsætter med at stimulere din

mælkeforsyning under amningen og vil

fortsætte med at sutte, når dine brystvorter er

helede.

 

Oprindelsesland

Storbritannien

Hvad følger med

Lille suttebrik: 2 stk.

Vægt og dimensioner

Diameter: 15 mm

Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder

Design

Gør det muligt for barnet at mærke din hud

Gør det muligt for barnet at lugte din hud

Brugervenlig

Heler selv under amning

Funktioner

Nemt at få fat på: Ultrafin silikone

Materiale

Suttebrik: BPA-fri*, Silikone

 

* Dette afsnit indeholder forbrugerudtalelser om

produktet. Philips er ikke ansvarlig for det indhold, der

indtastes af forbrugerne i dette afsnit, og derfor er

tekniske oplysninger og/eller råd om brugen af det

produkt, der er indeholdt deri, ikke ment som officielle

Philips-oplysninger.
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