
Protetor para
mamilos

 

Pequeno (15 mm)

2 unidades

 
SCF156/00

Para uma amamentação mais prolongada
Cuidados para o peito protegem contra mamilos doridos

Protector para mamilos SCF156/00 da Philips Avent fabricado em silicone ultra fino, macio, inodoro e sem

sabor, evita que os mamilos fiquem doridos e gretados devido à amamentação.

Evite mamilos doridos e gretados quando amamentar

Protege os mamilos gretados durante a amamentação

Ajuda-a a amamentar durante mais tempo

Bebé agarra o peito facilmente

Fabricado em silicone inodoro, sem sabor e ultra fino

A sua forma favorece o contacto entre a mãe e o bebé



Protetor para mamilos SCF156/00

Destaques Especificações

Protege os mamilos gretados durante a

amamentação

Os protectores para mamilos da Philips Avent

devem ser utilizados apenas quando tiver

mamilos doridos ou gretados e estes devem

ser utilizados com o aconselhamento de um

profissional de saúde.

Bebé agarra o peito facilmente

O seu bebé pode agarrar facilmente o peito

através da protecção e criar sucção.

Fabricado em silicone ultra fino

Os protectores para mamilo da Philips Avent

são fabricados num silicone inodoro, sem

sabor e ultra fino.

A sua forma favorece o contacto entre a mãe

e o bebé

O bebé não deixa de sentir e cheirar a sua

pele e continua a estimular as suas reservas

de leite ao mamar, regressando com facilidade

ao peito quando os mamilos estiverem

sarados.

 

País de origem

Reino Unido

Inclui

Protector de mamilo (pequeno): 2 unid.

Peso e dimensões

Diâmetro: 15 mm

Fases de desenvolvimento

Fases: 0-6 meses

Design

Permite que o bebé sinta a sua pele

Permite que o bebé cheire a sua pele

Fácil de utilizar

Curar enquanto ainda está a amamentar

Funções

Agarrar fácil: Silicone ultra fino

Material

Protetor para mamilos: Sem BPA*, Silicone
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