
Tampoane de unică
folosinţă pentru sâni

 
20 de tampoane pentru noapte

 
SCF253/20

Confortabilă pe timpul nopţii
Tampoane pentru sâni pentru noapte

Tampoane unice pentru sâni Philips Avent SCF253/20 sunt proiectate special

pentru a te ajuta să-ţi păstrezi pielea uscată şi a-ţi oferi confort în timp ce dormi.

Alte beneficii

Dezvoltat împreună cu un expert în alăptare

Igienic

Senzaţie de catifea moale

Confort şi protecţie optime

Protecţie antiscurgeri pe toată suprafaţa

Protecţie peste noapte

Ultra uscat



Tampoane de unică folosinţă pentru sâni SCF253/20

Repere Specificaţii

Protecţie peste noapte

Tampoanele pentru sâni Philips Avent au o

formă mai lată şi centrul mai gros, pentru

absorbţie suplimentară şi benzi adezive duble,

pentru fixarea pe poziţie.

Protecţie antiscurgeri pe toată suprafaţa

Proiectate pentru protecţie suplimentară atunci

când mama stă întinsă.

Ultra uscat

Tampoanele pentru sâni Philips Avent au mai

multe straturi pentru absorbţie superioară.

Dezvoltate împreună cu un expert

Dezvoltate în colaborare cu o moaşă şi

consilier în alăptare care a încurajat timp de 20

de ani mamele să-şi alăpteze copiii.

Senzaţie de catifea moale

Strat superior moale şi mătăsos şi respirabil,

materiale naturale. Testat dermatologic.

 

Ţara de origine

China

Material

Tampoane pentru sâni: Testat dermatologic,

Materiale naturale

Include

Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

pentru zi: 2 buc.

Tampoane de unică folosinţă de noapte

pentru sâni: 20 buc.

Design

Contur discret

Funcţii

Ultra uscat: Straturi multiple, Strat superior

unidirecţional

Dimensiuni şi greutate

Dimensiuni: 140 x 140 x 100 mm

Confort maxim

Anti-alunecare: Bandă adezivă

Senzaţie de catifea moale

Strat superior moale: Material natural

respirabil, Testat dermatologic

 

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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