
Chránič bradavek

 

Střední (21 mm)

2 ks

 
SCF156/01

Umožňují prodloužit dobu kojení
Péče při kojení, chrání před bolestivými bradavkami

Chránič bradavek Philips Avent SCF156/00 je vyroben z mimořádně kvalitního a jemného silikonu bez chuti a

zápachu a chrání bolestivé nebo rozpraskané bradavky během kojení.

Již žádné bolestivé nebo rozpraskané bradavky během kojení

Ochrana bolestivých bradavek během kojení

Přispívá k delšímu kojení

Snadné přisátí dítěte

Vyrobeno z mimořádně jemného silikonu bez chuti a zápachu

Tvar umožňující kontakt pokožky s dítětem



Chránič bradavek SCF156/01

Přednosti Specifikace

Ochrana bolestivých bradavek během kojení

Poznámka: Chrániče bradavek Philips Avent

jsou navrženy pouze pro bolestivé nebo

prasklé bradavky a měly byste je používat po

poradě se zdravotníkem.

Snadné přisátí dítěte

Vaše dítě se může přes ochranu snadno přisát

a utěsnit ji.

Vyrobeno z mimořádně jemného silikonu

Chrániče bradavek Philips Avent jsou vyrobeny

z mimořádně jemného silikonu bez chuti a

zápachu.

Tvar umožňující kontakt pokožky s dítětem

Dítě se stále může dotýkat pokožky, cítit ji a

nadále stimulovat tvorbu mléka sáním; snadno

se pak k prsům vrátí ihned po uzdravení

bradavek.

 

Země původu

Velká Británie: Ano

Co je součástí

Standardní chránič bradavek: 2 ks

Hmotnost a rozměry

Průměr: 21 mm

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců

Design

Umožňuje dítěti cítit vaši pokožku: Ano

Umožňuje dítěti cítit vaši pokožku: Ano

Snadné použití

Hojení během kojení: Ano

Funkce

Snadné nasazení: Mimořádně jemný silikon

Materiál

Chránič bradavek: Bez BPA*, Silikon

 

* Tato část obsahuje názory spotřebitelů na výrobek.

Společnost Philips se distancuje od obsahu zadaného

spotřebiteli v této části, a proto žádné technické

informace nebo doporučení týkající se používání

výrobku, které jsou v této části uvedeny, nejsou

oficiálními informacemi společnosti Philips.
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