
 

Stor massagepude

 
Passer til alle
komfortbrystpumper

 

SCF167/01 Rette størrelse, maksimal komfort
Brystpumpe med en bredere tragt

Denne bløde massagepude har en bredere tragt, der er specielt designet til mødre

med større brystvorter. Den kan bruges sammen med Philips Avent-

komfortbrystpumper. Se billederne nedenfor for at finde ud af, om du har brug for

den større pude til brystpumpen.

Behagelig udmalkning

Bredere tragt giver komfortabel pasform

Passer til alle brystpumper i Natural-sortimentet

Kontroller, at pasformen er korrekt

Rigtig pasform: Brystvorten ligger behageligt i pudens tragt

Vælg stor størrelse: Brystvorten berører tragtens sider



Stor massagepude SCF167/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

Stor brystpumpepude

Du kan finde ud af, om du har brug for den

store brystpumpepude ved at se, om din

brystvorte passer behageligt til pudens tragt.

Hvis din brystvorte rører siderne i pudens tragt,

skal du vælge den store brystpumpepude for at

sikre en mere behagelig oplevelse med

udmalkning.

Korrekt pasform

Hvis brystvorten sidder behageligt i pudens

tragt, bruger du den korrekte størrelse

massagepude.

For lille

Hvis din brystvorte rører siderne i pudens tragt,

skal du vælge den store brystpumpepude med

en bredere tragt for at sikre en mere behagelig

oplevelse med udmalkning.

Passer til alle Natural-brystpumper

Den store bløde massagepude passer til alle

Philips Avent-komfortbrystpumper i Natural-

sortimentet.

Oprindelsesland

England

Materiale

BPA-fri*

Hvad følger med

Stor størrelse pude: 1 stk.

Pude

Materiale: Silikone, BPA-fri*

Kompatibilitet

Passer til Natural-sortimentet

Brugervenlig

Pude: Nem at rengøre, Tåler opvaskemaskine

Udviklingsfaser

Faser: Graviditet, 0-6 måneder

Funktioner

Blød massagepude: Blid stimulering

Reservedel

Passer til produkttyperne:: SCF330

Passer til produkttyperne:: SCF332

Passer til produkttyperne:: SCF334

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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