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SCF167/01 Dimensiune potrivită, confort maxim
Pompa de sân cu pâlnie mai largă

Această pernă moale de masaj este prevăzută cu o pâlnie mai largă, creată special

pentru mămicile cu mameloane mai mari. Aceasta poate fi folosită cu gama de

pompe de sân Philips Avent Comfort. Consultă imaginile de mai jos pentru a te

decide dacă ai nevoie de perna mai mare pentru pompa ta de sân.

Pompare confortabilă

Pâlnie mai largă cu fixare confortabilă

Se potriveşte pentru toate pompele pentru sân din gama Natural

Verifică-ţi mărimea pentru confort optim

Fixarea corectă: Mamelonul este poziţionat comod în pâlnia pernei

Alegeţi dimensiunea mare: Mamelonul atinge pereţii pâlniei



Pernă mare de masaj SCF167/01

Repere Specificaţii

Pernă mare de pompă pentru sân

Puteţi afla dacă aveţi nevoie de perna mare

pentru pompa de sân verificând dacă

mamelonul încape comod în pâlnia pernei.

Dacă acesta atinge sau se freacă de pereţii

pâlniei pernei, atunci ar trebui să alegeţi perna

mare pentru pompa de sân pentru a vă asigura

o experienţă mai comodă în timpul utilizării

pompei.

Potrivire corectă

Dacă mamelonul este poziţionat comod în

pâlnia pernei, înseamnă că utilizaţi o pernă de

masaj de dimensiuni corecte.

Pernă prea mică

Dacă mamelonul dvs. atinge sau se freacă de

peretele pâlniei pernei, ar trebui să alegeţi o

pernă pentru pompă de sân mai mare cu o

pâlnie mai amplă, pentru a vă asigura o

experienţă de pompare mai comodă.

Se potriveşte pentru toate pompele Natural

pentru sân

Perna moale de masaj, de mari dimensiuni,

este compatibilă cu toate pompele de sân

Philips Avent Comfort din gama Natural.

Ţara de origine

Anglia

Material

Fără BPA*

Include

Pernă de mari dimensiuni: 1 buc.

Pernă

Material: Silicon, Fără BPA*

Compatibilitate

Compatibilă cu gama Natural

Uşor de utilizat

Pernă: Uşor de curăţat, Poate fi spălat în

maşina de spălat vase

Etape de dezvoltare

Etapă: Sarcină, 0 - 6 luni

Funcţii

Pernă moale de masaj: Stimulare delicată

Piesă înlocuibilă

Se potriveşte tipurilor de produs:: SCF330

Se potriveşte tipurilor de produs:: SCF332

Se potriveşte tipurilor de produs:: SCF334

 

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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