
Protetor para
mamilos

 

Médio (21mm)

2 unidades

 
SCF156/01

Ajuda você a amamentar por mais tempo
Cuida dos seus seios e protege os mamilos machucados

Composto por silicone macio ultrafino isento de sabor e odor, o protetor para mamilos Philips Avent

SCF156/00 protege mamilos doloridos e rachados durante a amamentação.

Protege os mamilos doloridos e rachados durante a amamentação

Protege os mamilos doloridos durante a amamentação

Ajuda você a amamentar por mais tempo

Fácil de fazer a pega correta para o bebê

Fabricado com silicone ultrafino, isento de odor e sabor

Projetados para permitir o contato da pele com o bebê



Protetor para mamilos SCF156/01

Destaques Especificações

Protege os mamilos doloridos durante a

amamentação

Os protetores para mamilos Philips Avent

foram desenvolvidos para uso somente quando

os mamilos estão doloridos ou rachados,

devendo ser usados sob recomendação

médica.

Fácil de fazer a pega correta para o bebê

O bebê pode fazer a pega correta facilmente

abocanhando o protetor para criar uma

vedação.

Fabricado com silicone ultrafino

Os protetores para mamilos Philips Avent são

compostos por silicone ultrafino, isento de odor

e sabor.

Projetados para permitir o contato da pele

com o bebê

O bebê pode sentir e cheirar a pele da mãe e

continuar estimulando a produção de leite

enquanto suga, e voltará facilmente para o

seio quando os mamilos estiverem curados.

 

País de origem

Reino Unido

O que está incluído

Protetor padrão para mamilos: 2 pcs

Peso e dimensões

Diâmetro: 21 mm

Fases do desenvolvimento

Fases: 0 a 6 meses

Design

Permite que o bebê sinta sua pele

Permite que o bebê sinta o cheiro de sua

pele

Fácil de usar

Cura durante a amamentação

Funções

Fácil amamentação: Silicone ultrafino

Material

Protetor para mamilos: Livre de bisfenol A*,

Silicone

 

* Esta seção contém opiniões do consumidor sobre o

produto. A Philips se dissocia do conteúdo inserido

pelos consumidores nesta seção e, consequentemente,

qualquer informação técnica e/ou conselho sobre o

uso do produto nela incluído não se destina a ser uma

informação oficial da Philips.
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