
Протектор за зърна

 

Среден (21 мм)

2 бр.

 
SCF156/01

Позволяват ви да кърмите по-дълго
Грижа за гърдите, защитава възпалените зърна

Протекторите за зърна Philips Avent SCF156/00 са направени от ултрафин мек силикон без миризма и вкус, който предпазва

възпалените или напукани зърна по време на кърменето.

Предпазват възпалените и напукани зърна по време на кърменето

Предпазва зърната от възпаление по време на кърмене

Помагат ви да кърмите по-дълго

Лесно засукване

Изработени от свръхфин силикон без мирис и вкус

Оформени, за да позволяват контакт на кожата с бебето



Протектор за зърна SCF156/01

Акценти Спецификации

Предпазва зърната от възпаление по време на

кърмене

Протекторите за зърна Philips Avent са

предназначени за употреба само при възпалени или

напукани зърна и трябва да се използват по лекарско

предписание.

Лесно засукване

Бебето може да засуче лесно през предпазителя и да

създаде вакуум.

Изработени от свръхфин силикон

Протекторите за зърна Philips Avent са изработени

от свръхфин силикон без мирис и вкус.

Оформени, за да позволяват контакт на кожата с

бебето

Вашето бебе все още може да усеща и мирише

кожата ви и да продължи да стимулира отделянето

на мляко, докато суче, и се връща лесно към гърдите,

след като се излекуват зърната ви.

 

Страна на произход

Великобритания

Какво включва

Стандартен протектор за гръдни зърна: 2 бр.

Тегло и размери

Диаметър: 21 мм

Стадии на развитие

Етап: 0-6 месеца

Дизайн

Позволява на бебето да чувства кожата ви

Позволява на бебето да усеща аромата на кожата

ви

Лесна употреба

Облекчават, докато кърмите

Функции

Лесно засмукване: Свръхфин силикон

Материал

Предпазител за зърната на гърдите: Без бисфенол-

A*, Силикон

 

* Този раздел съдържа мнения на потребителите относно

продукта. Philips се дистанцира от съдържанието, въведено от

потребителите в този раздел и следователно всяка техническа

информация и/или съвети за използването на продукта, включени

в него, не са предназначени за официална информация на Philips.
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