
 

Накрайници за гърди

 

2 бр.

 

SCF157/02

Комфорт и защита
Изключително удобни накрайници за гърди

Свръхмеките подложки за гърди Philips Avent SCF157/02 се носят в сутиена, за да предпазват зърната ви от увреждане и да

събират излишната кърма.

Максимален комфорт

Събират излишната кърма

Облекчават препълнените с кърма гърди

Максимална защита

Предпазват възпалените зърна

Накрайниците за събиране на кърма могат да се използват когато кърмите или изцеждате кърма



Накрайници за гърди SCF157/02

Акценти Спецификации

Събират излишната кърма

Накрайници Philips Avent за събиране на кърма (без

отвори) – събират излишната кърма при кърмене или

изцеждане с помпа.

Предпазват възпалените зърна

Вентилирани комплекти - предпазват възпалените

или разранени зърна и помагат за по-бързото им

оздравяване. Техният лек натиск спомага за

облекчаване на препълнените с кърма гърди.

Отворите позволяват циркулация на въздух.

 

Материал

Опорни възглавнички: Силикон

Какво включва

Вентилирани гръдни комплекти: 2 бр.

Невентилирани комплекти за запазване на кърма:

2 бр.

Свръхмеки опорни възглавнички: 2 бр.

Стадии на развитие

Етап: 0 – 6 месеца

Защита срещу

Напукани зърна

Възпалени зърна

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

* 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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