
Bimbóvédő
 

Kis méret (15 mm)

2 db

 
SCF156/00

Segítség, hogy tovább szoptathasson
Mellápolás - védelem a fájdalmas mellbimbók számára

A Philips Avent SCF156/00 mellbimbóvédő rendkívül tiszta, puha, szagtalan, íztelen szilikonból készül, amely

védelmet nyújt a sebes vagy berepedt mellbimbóknak a szoptatás során.

Megakadályozza a mellbimbó kisebesedését vagy berepedezését

Védi a kisebesedett mellbimbót szoptatáskor

Elősegíti a hosszabb ideig tartó szoptatást

A baba könnyen ráharap

Szagtalan, ízetlen, nagyon tiszta szilikonból készült

Pillangó alakja elősegíti a bőrkontaktust kisbabájával



Bimbóvédő SCF156/00

Fénypontok Műszaki adatok

Védi a kisebesedett mellbimbót szoptatáskor

A Philips Avent bimbóvédőket csak akkor

alkalmazza, ha mellbimbója fáj vagy

kisebesedett. Használat előtt javasoljuk, hogy

kérje ki egészségügyi szakember véleményét

is.

A baba könnyen ráharap

A baba könnyen ráharap a cumilapra, és

szoros illeszkedést hoz létre.

Nagyon finom szilikonból készült

A Philips Avent bimbóvédők szagtalan, ízetlen,

nagyon tiszta szilikonból készülnek.

Pillangó alakja elősegíti a bőrkontaktust

kisbabájával

A baba továbbra is érezheti édesanyja bőrének

illatát, közelségét, szopó mozdulataival tovább

serkentheti a tejtermelődést és a mellbimbó

gyógyulása után könnyen leszoktatható.

 

Származási hely

Egyesült Királyság

A következőt tartalmazza:

Kis mellbimbóvédő: 2 db

Tömeg és méretek

Átmérő: 15 mm

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0-6 hónap

Kialakítás

A baba érzi az Ön bőrét

A baba érzi az Ön bőrének illatát

Egyszerű használat

Már gyógyulás közben is szoptathat

Funkciók

Könnyű ráharapás: Nagyon tiszta szilikon

Anyag

Bimbóvédő: BPA-mentes*, Szilikon

 

* Ez a rész a termékkel kapcsolatos fogyasztói

véleményeket tartalmazza. A Philips elhatárolja magát

a vásárlók által ebben a fejezetben megadott

tartalmaktól, következésképpen az itt található, a

termék használatával kapcsolatos bármely műszaki

információ és/vagy tanács nem minősül a Philips által

kiadott hivatalos információnak.
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