
Absorventes
descartáveis para seio

 
Contém 20 absorventes

 
SCF253/20

Confortáveis para uso durante a noite
Discos absorventes para uso noturno

Exclusivos discos para seios Philips Avent SCF253/20 especialmente criados para

ajudar você a permanecer seca e confortável ao dormir.

Outros benefícios

Desenvolvido por especialistas em amamentação

Higiênico

Incrivelmente macia

Proteção e conforto ideal

Proteção antivazamento resistente

Proteção durante a noite

Ultrasseco



Absorventes descartáveis para seio SCF253/20

Destaques Especificações

Proteção durante a noite

Os absorventes para seios Philips Avent têm

um formato mais largo, com centro mais

espesso para maior absorção. As fitas adesivas

duplas mantêm o absorvente no lugar.

Proteção antivazamento resistente

Desenvolvido para oferecer maior proteção

enquanto você dorme.

Ultrasseco

Os absorventes para seios Philips Avent têm

várias camadas para proporcionar bastante

absorção.

Desenvolvido por especialistas

Desenvolvido em colaboração com uma

parteira e uma consultora de amamentação

que apoia mães com o aleitamento materno

há 20 anos.

Incrivelmente macia

Cobertura incrivelmente macia, feita com

materiais puros e arejados.

Dermatologicamente testados.

 

País de origem

China

Material

Absorventes para seio: Dermatologicamente

testado, Materiais naturais

O que está incluído

Absorventes descartáveis para seio: 2 pcs

Absorventes noturnos descartáveis para seio:

20 pcs

Design

Formato discreto e anatômico

Funções

Ultrasseco: Diversas camadas, Superfície

unilateral

Dimensões e peso

Dimensões: 140 x 140 x 100 mm

Máximo conforto

Antideslizante: Fita adesiva

Incrivelmente macia

Cobertura incrivelmente macia: Material puro

com entrada de ar, Dermatologicamente

testado

 

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
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