
 

Veľký masážny
vankúšik

 
Vhodný pre všetky odsávačky
Comfort

 

SCF167/01 Správna veľkosť, maximálny komfort
Odsávačka mlieka so širším lievikom

Táto jemná masážna vložka má širší lievik, ktorý je špeciálne navrhnutý pre

mamičky s väčšími bradavkami. Možno ju používať v rámci celého radu odsávačiek

Comfort značky Philips Avent. Nižšie uvedené obrázky vám pomôžu rozhodnúť sa,

či potrebujete väčšiu masážnu vložku na odsávačku mlieka.

Pohodlné odsávanie

Široký lievik pre pohodlné používanie

Vhodné pre všetky odsávačky mlieka radu Natural

Pre optimálne pohodlie skontrolujte vhodnú veľkosť

Správna veľkosť: bradavka pohodlne dosadne do lievika vložky

Použite veľký lievik: bradavka sa dotýka stien lievika



Veľký masážny vankúšik SCF167/01

Hlavné prvky Technické údaje

Veľká vložka na odsávačku mlieka

To, či potrebujete veľkú vložku na odsávačku

mlieka zistíte, keď skontrolujte, či vaša

bradavka pohodne zapadne do lievika vložky.

Pokiaľ sa vaša bradavka dotýka alebo odiera o

steny lievika vložky, musíte vybrať väčšiu

vložku na odsávačku mlieka, takže odsávanie

bude pohodlnejšie.

Správna veľkosť

Ak bradavka pohodlne spočíva v lieviku

vankúšika, používate masážny vankúšik

správnej veľkosti.

Príliš malá veľkosť

Ak sa bradavka dotýka alebo trie o stenu

lievika vankúšika, mali by ste používať veľký

vankúšik do odsávačky mlieka so širším

lievikom, aby bolo odsávanie pohodlnejšie.

Vhodné pre všetky odsávačky mlieka Natural

Veľký masážny vankúšik je kompatibilný so

všetkými odsávačkami mlieka Philips Avent

Comfort radu Natural.

Krajina pôvodu

Anglicko

Materiál

Neobsahuje BPA*

Čo je súčasťou balenia

Veľký vankúšik: 1 ks

Vankúšik

Materiál: Silikónový, Neobsahuje BPA*

Kompatibilita

Kompatibilné s radom produktov Natural

Jednoduché používanie

Vankúšik: Jednoduché čistenie, Umývateľné v

umývačke riadu

Vývojové stupne

Stupne: Tehotenstvo, 0 – 6 mesiacov

Funkcie

Mäkká masážna vložka: Jemná stimulácia

Náhradný diel

Vhodné pre typy produktov:: SCF330

Vhodné pre typy produktov:: SCF332

Vhodné pre typy produktov:: SCF334

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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