
Επιθέματα στήθους μίας

χρήσης

 

20 επιθέματα νύχτας

 
SCF253/20

Άνεση όλη τη νύχτα
Επιθέματα στήθους για τη νύχτα

Τα μοναδικά επιθέματα στήθους SCF253/20 της Philips Avent σας βοηθούν να διατηρείτε το

δέρμα σας στεγνό και να αισθάνεστε άνετα όταν κοιμάστε.

Άλλα οφέλη

Σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με ειδικούς θηλασμού

Υγιεινό

Μεταξένια, απαλή αίσθηση

Μοναδική άνεση και προστασία

Ολοκληρωμένη προστασία από διαρροές

Προστασία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Εξαιρετικά στεγνά



Επιθέματα στήθους μίας χρήσης SCF253/20

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Προστασία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Τα επιθέματα στήθους Philips Avent έχουν ευρύτερο

σχήμα και πυρήνα μεγαλύτερου πάχους, για

πρόσθετη απορροφητικότητα. Οι διπλές αυτοκόλλητες

ταινίες διασφαλίζουν τη συγκράτηση του επιθέματος

στη θέση του.

Ολοκληρωμένη προστασία από διαρροές

Σχεδιασμένα για πρόσθετη προστασία όταν είστε

ξαπλωμένη.

Εξαιρετικά στεγνά

Τα επιθέματα στήθους Philips Avent έχουν πολλαπλές

στρώσεις για εξαιρετική απορροφητικότητα.

Σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με ειδικούς

Σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τη μαία και

σύμβουλο θηλασμού Vicky Scott, η οποία προσφέρει

υποστήριξη σε μητέρες για θέματα θηλασμού εδώ και

15 έτη.

Μεταξένια, απαλή αίσθηση

Επάνω φύλλο με μεταξένια απαλότητα και φυσικά

υλικά που αναπνέουν. Δερματολογικά ελεγμένα.

 

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Υλικό κατασκευής

Επιθέματα στήθους: Δερματολογικά ελεγμένο,

Φυσικά υλικά

Τι περιλαμβάνεται

Επιθέματα στήθους ημέρας, μίας χρήσης: 2 τεμάχιο

Επιθέματα στήθους νύχτας, μίας χρήσης: 20 τεμάχιο

Σχεδίαση

Διακριτικό περίγραμμα

Λειτουργίες

Εξαιρετικά στεγνά: Πολλαπλές στρώσεις, Επάνω

φύλλο μίας κατεύθυνσης

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις: 140 x 140 x 100 χιλιοστά

Μέγιστη άνεση

Αντιολισθητικό: Αυτοκόλλητη ταινία

Μεταξένια, απαλή αίσθηση

Μεταξένια απαλό επάνω φύλλο: Φυσικό υλικό που

αναπνέει, Δερματολογικά ελεγμένο

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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