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SCF254/13

Rendkívüli kényelem

és magabiztosság

A Philips Avent eldobható melltartóbetétek segítik a szoptatást. A méhsejt textúra,

az ultravékony, rendkívüli nedvszívó képességgel rendelkező mag és a

szivárgásmentes, légáteresztő kialakítás száraz érzetet és kényelmet biztosít éjjel-

nappal.

Selymesen puha érzés

Méhsejtes felső réteg

Rendkívüli nedvszívó képesség

Ultra nedvszívó anyag és háromrétegű mag

Szivárgásmentes és légáteresztő

Szivárgásmentes és légáteresztő külső réteg

Ultravékony és diszkrét

Egyesével csomagolt a higiéniáért

2 öntapadó csík, hogy a betétek a helyükön maradjanak

Átlagosan mindössze 2 mm

Szakértők segítségével fejlesztve



Melltartóbetét SCF254/13

Fénypontok Műszaki adatok

Méhsejt textúra

A méhsejtes felső réteg puha és kényelmes

érintést nyújt.

Ultra nedvszívó mag

Az ultra nedvszívó mag elnyeli a nedvességet

és egész nap szárazon tartja a bőrt.

Szivárgásmentesen és légáteresztő

A külső réteg szivárgásmentes hatása szárazon

tartja a ruhákat, mégis légáteresztő érzetet

nyújt.

Egyesével csomagolt

Egyesével csomagolt a higiéniáért, tökéletes

útitárs.

2 öntapadó csík

2 öntapadó csík, hogy a betétek a helyükön

maradjanak.

Ultra vékony anyag

Átlagosan mindössze 2 mm és kontúros forma,

amelyek láthatatlanná teszik a ruhák alatt.

Szakértők segítségével fejlesztve

Szülész és szoptatási tanácsadó szakember

segítségével továbbfejlesztve, aki már 20 éve

ad a kismamáknak tanácsokat a szoptatással

kapcsolatban.

 

Származási hely

Kína

Kialakítás

Többrétegű kialakítás

Rendkívül vékony

Diszkrét, formázott kialakítás

Méhsejt textúra

Egyesével csomagolt

2 öntapadó csík

Méretek

Méretek: 130x2 mm

Anyag

Melltartóbetét: Puha bélés, nem szőtt

anyagok és szuper nedvszívó polimer

A következőt tartalmazza:

Eldobható melltartóbetét: 100 db

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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