
Jednorázové prsní
vložky

 

20 nočních vložek

 
SCF253/20

Pohodlí po celou noc
Absorpční vložky na noc

Jedinečné absorpční vložky Philips Avent SCF253/20 jsou speciálně navrženy tak,

aby vám zajistily pocit sucha a pohodlí během spánku.

Další výhody

Vyvinuto s odborníkem na kojení

Hygienický

Hedvábně měkký pocit

Optimální pohodlí a ochrana

Ochrana před prosáknutím po celém obvodu

Ochrana po celou noc

Mimořádně suchá



Jednorázové prsní vložky SCF253/20

Přednosti Specifikace

Ochrana po celou noc

Prsní vložky Philips Avent mají širší tvar

a vícevrstvený střed pro ještě vyšší schopnost

absorpce. Pro zajištění vložek na místě slouží

dva lepicí proužky.

Ochrana před prosáknutím po celém obvodu

Navrženy pro mimořádnou ochranu při ležení.

Mimořádně suchá

Prsní vložky Philips Avent mají více vrstev pro

mimořádnou míru absorpce.

Vyvinuto s odborníkem

Vyvinuto ve spolupráci s porodní asistentkou

a laktační poradkyní, která podporuje maminky

při kojení již 20 let.

Hedvábně měkký pocit

Hedvábně měkká horní vrstva a prodyšné,

přirozené materiály. Dermatologicky testováno.

 

Země původu

Čína: Ano

Materiál

Absorpční vložky: Dermatologicky testováno,

Přirozené materiály

Co je součástí

Jednorázové denní prsní vložky: 2 ks

Jednorázové noční prsní vložky: 20 ks

Design

Nenápadné, tvarované kontury: Ano

Funkce

Mimořádně suchá: Více vrstev, Jednosměrná

svrchní vrstva

Rozměry a hmotnost

Rozměry: 140 × 140 × 100 mm

Maximální komfort

Protiskluzová: Lepicí páska

Hedvábně měkký pocit

Hedvábně měkká svrchní vrstva: Prodyšný

přirozený materiál, Dermatologicky testováno

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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