
 

Conjunto de conchas
confortáveis p/ seio

 

2 unidades

 

SCF157/02

Conforto e proteção
Conchas ultraconfortáveis para seios

As conchas ultra macias para seios Philips Avent SCF157/02 são usadas debaixo do sutiã para proteger os

mamilos contra irritação e coletar o leite materno que estiver vazando.

Máximo conforto

Coleta o leite em excesso

Ajuda a aliviar o ingurgitamento

Máxima proteção

Protege mamilos doloridos

As conchas para seios podem ser usadas durante a amamentação ou extração do leite



Conjunto de conchas confortáveis p/ seio SCF157/02

Destaques Especificações

Coleta o leite em excesso

Conchas coletoras de leite Philips Avent (sem

orifícios): coletam o leite em excesso na

amamentação ou durante o uso de um extrator

de leite.

Protege mamilos doloridos

Conchas ventiladas — protegem mamilos

doloridos ou rachados ajudando a curá-los

com mais rapidez. A suave pressão das

conchas ajuda a aliviar o ingurgitamento. Os

orifícios permitem a circulação de ar.

 

Material

Pétalas reforçadas: Silicone

O que está incluído

Conchas ventiladas para seio: 2 pcs

Conchas protetoras não-ventiladas para leite

materno: 2 pcs

Almofadas do forro ultra macias: 2 pcs

Fases do desenvolvimento

Fase: 0 a 6 meses

Proteção contra

Mamilos rachados

Mamilos doloridos

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes

* 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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