
 

Prsne blazinice

 
Prsne blazinice za enkratno
uporabo

100 kosov

 

SCF254/13

Izjemno udobje in

zanesljivost
Prsne blazinice za enkratno uporabo Philips Avent vam nudijo podporo pri

dojenju. Satasta struktura, izjemno tanko in izredno vpojno jedro ter neprepustna

zasnova, ki diha, omogočajo, da podnevi in ponoči občutite suhost in udobje.

Svileno mehke

Zgornji sloj s satasto zasnovo

Izredno vpojno

Izjemno vpojen material in zasnova jedra s tremi plastmi

Neprepustno in zračno

Nepropustna in zračna zunanja plast

Izjemno tanko in diskretno

Higienično ločeno pakiranje

2 lepilna trakova poskrbita, da blazinica ostane na mestu

Povprečna debelina samo 2 mm

Strokovni razvoj



Prsne blazinice SCF254/13

Značilnosti Specifikacije

Satasta zasnova

Zgornji sloj s satasto zasnovo zagotavlja

mehak in udoben občutek na koži.

Izjemno vpojno jedro

Izjemno vpojno jedro zadržuje vlago in poskrbi

za suho kožo tako podnevi kot ponoči.

Neprepustno in zračno

Nepropustna zunanja plast poskrbi, da oblačila

ostanejo suha, in prinaša občutek zračnosti.

Ločeno pakiranje

Higienično ločeno pakiranje, popolno za

uporabo na poti.

2 lepilna trakova

2 lepilna trakova poskrbita, da blazinica ostane

na mestu.

Izjemno tanek material

Material s povprečno debelino 2 mm je

zaobljene oblike in poskrbi, da so blazinice

nevidne pod obleko.

Strokovni razvoj

Razvito v sodelovanju z babico in svetovalko za

dojenje, ki že 20 let pomaga doječim

mamicam.

 

Država porekla

Kitajskem

Zasnova

Večslojna zasnova

Izjemno tanko

Diskretna zaobljena oblika

Satasta zasnova

Ločeno pakiranje

2 lepilna trakova

Dimenzije

Dimenzije: 130 x 2 mm

Material

Prsne blazinice: Puhasto polnilo, netkan

material in izjemno vpojen polimer

Kaj vsebuje

Prsne blazinice za enkratno uporabo:

100 kosa

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

življenjske dobe.
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