
Еднократни подпл. за

гърди

 

20 нощни подпл.

 
SCF253/20

Чувствайте се удобно през нощта
Подпл. за гърди за през нощта

Уникалните подпл. за гърди Philips Avent SCF253/20 са специално създадени, за да попиват и

да ви осигуряват удобство, докато спите.

Други предимства

Разработени от експерти по кърменето

Хигиенично

Копринено меки на допир

Оптимален комфорт и защита

Пълна защита от протичане

Защита през нощта

Пълна сухота



Еднократни подпл. за гърди SCF253/20

Акценти Спецификации

Защита през нощта

Тези подпл. за гърди Philips Avent са по-широки и по-

дебели, за да попиват по-добре. Двойната лепяща

лента задържа подпл. на място.

Пълна защита от протичане

Създадени за допълнителна защита, когато лежите.

Пълна сухота

Подплънките за гърди Philips Avent разполагат с

множество слоеве за отлично попиване.

Разработени от експерти

Разработени с помощта на акушерката и консултант

Вики Скот, която помага на майките-кърмачки вече

15 години.

Копринено меки на допир

С копринено мека повърхност и дишащи, естествени

материали. Дерматологично тествани.

 

Страна на произход

Китай

Материал

Подпл. за гърди: Дерматологично тествани,

Естествени материали

Какво включва

Еднократни дневни подпл. за гърди: 2 бр.

Еднократни нощни подпл. за гърди: 20 бр.

Дизайн

Дискретна профилна форма

Функции

Пълна сухота: Многослойни, Горният слой пропуска

само в едната посока

Размери и тегло

Размери: 140 x 140 x 100 мм

Максимален комфорт

Неплъзгащи се: Прилепваща лента

Копринено меки на допир

Копринено мека повърхност: Дишащи, естествени

материали, Дерматологично тествани

 

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.
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