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Jednorázové prsní vložky

100 ks

 

SCF254/13

Mimořádné pohodlí a jistota
Jednorázové prsní vložky Philips Avent vám pomohou při kojení. Struktura ve tvaru

včelích pláství, ultratenké mimořádně absorpční jádro a těsnicí prodyšná

konstrukce vám zajistí pocit sucha a pohodlí ve dne i v noci.

Hedvábně měkký pocit

Svrchní vrstva ve tvaru včelích pláství

Mimořádně absorpční

Design s ultraabsorpčním materiálem a trojvrstvým jádrem

Těsnicí a prodyšné

Nepropustná a prodyšná vnější vrstva

Ultratenké a nenápadné

Jednotlivě balené pro vaši hygienu

2 lepicí pásky, které drží vložky na místě

Průměrná tloušťka pouze 2 mm

Vyvinuto s odborníkem



Absorpční vložky SCF254/13

Přednosti Specifikace

Struktura ve tvaru včelích pláství

Svrchní vrstva ve tvaru včelích pláství je

příjemná na pokožku.

Ultraabsorpční jádro

Ultraabsorpční jádro pomáhá zachytit vlhkost a

udržet vaši pokožku v suchu ve dne i v noci

Nepropustné a prodyšné

Vnější vrstva je nepropustná a udrží vaše

oblečení suché, ale zajistí pocit prodyšnosti.

Jednotlivě balené

Jednotlivě balené pro vaši hygienu, skvělé na

cesty.

2 lepicí pásky

2 lepicí pásky, které drží vložky na místě.

Ultratenký materiál

Průměrná tloušťka pouze 2 mm a tvarování

pomáhají zajistit, že vložky nejsou vidět pod

oblečením.

Vyvinuto s odborníkem

Vyvinuto ve spolupráci s porodní asistentkou

a laktační poradkyní, která podporuje maminky

při kojení již 20 let.

 

Země původu

Čína: Ano

Design

Vícevrstvý design: Ano

Mimořádně tenký: Ano

Nenápadné, tvarované kontury: Ano

Struktura ve tvaru včelí plástve: Ano

Jednotlivě balené: Ano

2 lepicí pásky: Ano

Rozměry

Rozměry: 130 x 2 mm

Materiál

Absorpční vložky: Lehká buničina, netkaná

textilie a superabsorpční polymer

Co je součástí

Jednorázová prsní vložka: 100 ks

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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