
 

Krūštura ieliktņi

 
Vienreizlietojamie krūštura
ieliktņi

100 gab.

 

SCF254/13

Augstākās klases komforts

un uzticamība

Philips Avent vienreizlietojamie krūšturu ieliktnīši ir neaizvietojams atbalsts laikā,

kad barojat mazuli ar krūti. Porainā struktūra, īpaši plānais un absorbējošais

centrs, kā arī pret noplūdēm pasargātais un elpojošais dizains ļaus jums justies

sausi un ērti gan dienā, gan naktī.

Zīdaini maiga sajūta

Poraina augšējā kārta

Īpaši absorbējoši

Īpaši absorbējošs materiāls un trīskārša centra dizains

Nodrošināti pret noplūdēm un elpojoši

Pret noplūdēm nodrošināts un elpojošs ārējais slānis

Īpaši plāni un nemanāmi

Atsevišķi iesaiņoti papildu higiēnai.

2 līmlentes, kas ieliktņus notur vietā

Vidēji tikai 2 mm plāni

Izstrādāts kopā ar speciālisti



Krūštura ieliktņi SCF254/13

Izceltie produkti Specifikācijas

Poraina struktūra

Porainā augšējā kārta ir mīksta un jūsu ādai

patīkama.

Īpaši absorbējošs centrs

Īpaši absorbējošais centrs ļauj noturēt mitrumu

un saglabāt ādu sausu gan dienā, gan naktī.

Nodrošināti pret noplūdēm un elpojoši

Ārējais slānis nodrošina pretnoplūžu efektu, lai

drēbes paliktu sausas, sniedzot elpojošu

sajūtu.

Atsevišķi iesaiņoti

Atsevišķi iesaiņoti papildu higiēnai, lieliski

piemēroti ceļojot.

2 līmlentes

2 līmlentes, kas ieliktņus notur vietā.

Īpaši plāns materiāls

Vidēji tikai 2 mm plāni, izliektā forma palīdz

padarīt ieliktņus zem drēbēm neredzamus.

Izstrādāts kopā ar speciālisti

Izstrādāts, sadarbojoties ar vecmāti un

barošanas ar krūti speciālisti, kas māmiņām

palīdz jautājumos par barošanu ar krūti jau

20 gadus.

 

Izcelsmes valsts

Ķīna

Dizains

Daudzslāņu dizains

Īpaši plāni

Neuzkrītoši konturēta forma

Poraina struktūra

Atsevišķi iesaiņoti

2 līmlentes

Izmēri

Izmēri: 130x2 mm

Materiāls

Krūštura ieliktņi: Celulozes vate, neausts

audums un īpaši absorbējošs polimērs

Kas ir iekļauts

Vienreiz lietojams krūštura ieliktnis: 100 gab.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var

samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un

CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina

ievērojamu vides aizsardzību vienā vai

vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās

— energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija

un uzticamība ekspluatācijas laikā.
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