
 

Wkładki laktacyjne

 
Jednorazowe wkładki laktacyjne

100 szt.

 

SCF254/13

Nadzwyczajny komfort

i wyjątkowa pewność

Jednorazowe wkładki laktacyjne Philips Avent ułatwiają karmienie piersią. Faktura

plastra miodu, niezwykle cienkie i chłonne wnętrze oraz oddychająca struktura

zapobiegająca przeciekaniu — wszystko to zapewnia uczucie suchości i komfortu

przez całą dobę.

Delikatne, jedwabiste w dotyku

Górna warstwa o fakturze plastra miodu

Niezwykle chłonne

Niezwykle chłonny materiał i 3-warstwowa struktura wnętrza

Zapobiegają przeciekaniu i przepuszczają powietrze

Szczelna i oddychająca warstwa zewnętrzna

Niezwykle cienkie i dyskretne

Pakowane oddzielnie w celu zapewnienia higieny

2 taśmy utrzymują wkładkę na miejscu

Średnia grubość zaledwie 2 mm

Stworzone z udziałem ekspertów



Wkładki laktacyjne SCF254/13

Zalety Dane techniczne

Faktura plastra miodu

Górna warstwa o fakturze plastra miodu jest

miękka i wygodnie dopasowuje się do skóry.

Niezwykle chłonne wnętrze

Niezwykle chłonne wnętrze utrzymuje wilgoć z

dala od skóry przez całą dobę.

Szczelne i oddychające

Warstwa zewnętrzna zapobiega przeciekaniu,

zabezpieczając ubrania przed wilgocią, a

jednocześnie przepuszcza powietrze.

Pakowane oddzielnie

Pakowane oddzielnie w celu zapewnienia

higieny; doskonale sprawdzają się w podróży

2 taśmy

2 taśmy utrzymują wkładkę na miejscu.

Niezwykle cienki materiał

Średnia grubość — zaledwie 2 mm — i

wyprofilowany kształt sprawiają, że wkładki są

niewidoczne pod ubraniem.

Stworzone z udziałem ekspertów

Opracowane we współpracy z położną i

poradnią laktacyjną, które od 20 lat wspierają

mamy w karmieniu piersią.

 

Kraj pochodzenia

Chiny

Wykończenie

Wielowarstwowa konstrukcja

Supercienkie

Dyskretny, wyprofilowany kształt

Faktura plastra miodu

Pakowane oddzielnie

2 taśmy

Wymiary

Wymiary: 130 x 2 mm

Materiał

Wkładki laktacyjne: Puszyste wypełnienie,

materiał z włókniny i niesamowicie chłonny

polimer

Zawartość zestawu

Jednorazowe wkładki laktacyjne: 100 szt.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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