
Tepelbeschermer

 

Small (15 mm)

2 stuks

 
SCF156/00

Helpt je langer borstvoeding te geven
Borstverzorging, beschermt gevoelige tepels

De Philips Avent-tepelbeschermer SCF156/00 is gemaakt van ultradunne, zachte, geurloze en smaakloze

siliconen waarmee je ook bij gevoelige tepels of tepelkloven borstvoeding kunt geven.

Voorkom pijnlijke tepels en tepelkloven tijdens de borstvoeding

Beschermt gevoelige tepels tijdens het borstvoeden

Het helpt je om langer borstvoeding te geven

Gemakkelijk aanleggen voor je baby

Gemaakt van zeer dunne en geur- en smaakloze siliconen

Speciaal gevormd voor optimaal huidcontact met je kindje



Tepelbeschermer SCF156/00

Kenmerken Specificaties

Beschermt gevoelige tepels tijdens het

borstvoeden

Philips Avent-tepelbeschermers zijn alleen

ontworpen om te gebruiken wanneer je

gevoelige tepels hebt of last hebt van

tepelkloven. Vraag hiervoor advies aan

medisch deskundigen.

Gemakkelijk aanleggen voor je baby

Je kunt je baby met het schildje gemakkelijk

perfect aanleggen.

Gemaakt van zeer dunne siliconen

De Philips Avent-tepelbeschermers zijn

gemaakt van zeer dunne en geur- en

smaakloze siliconen.

Speciaal gevormd voor optimaal huidcontact

met je kindje

Je baby kan nog steeds je huid voelen en

ruiken en tijdens het drinken je melkafgifte

stimuleren. Ook hoeft je kindje niet opnieuw

aan de borst te wennen als je tepels eenmaal

genezen zijn.

 

Land van herkomst

Verenigd Koninkrijk

Inclusief

Kleine tepelbeschermer: 2 stk

Gewicht en afmetingen

Diameter: 15 mm

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0-6 maanden

Ontwerp

Je baby voelt je huid

Je baby ruikt je huid

Gebruiksgemak

Je geneest zelfs al geef je nog borstvoeding

Functies

Eenvoudig aanleggen: Zeer dunne siliconen

Materiaal

Tepelbeschermer: Bevat geen BPA*, Siliconen

 

* Dit gedeelte bevat meningen van consumenten over

het product. Philips neemt afstand van de inhoud die

consumenten in dit gedeelte hebben ingevoerd.

Derhalve zijn eventuele technische gegevens en/of

adviezen over het gebruik van het product in deze

inhoud niet bedoeld als officiële Philips-informatie.
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