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SCF254/24

Conforto e segurança
Os absorventes descartáveis para seio Philips Avent ajudam você na sua jornada

de amamentação. A textura confortável e o núcleo fino ultra absorvente e à prova

de vazamentos, e o design arejado mantêm você seca e confortável de dia e de

noite.

Incrivelmente macia

Camada superior

Ultra absorvente

Material ultra absorvente e design do núcleo com camada tripla

À prova de vazamento e respirável

Camada externa à prova de vazamento e respirável

Ultrafino e discreto

Embalado separadamente para sua higiene

2 tiras adesivas para manter os absorventes no lugar

Apenas 2 mm de espessura em média

Desenvolvido por especialistas



Absorventes para seio SCF254/24

Destaques Especificações

Textura confortável

A camada superior fica macia e confortável na

sua pele.

Núcleo ultra absorvente

O núcleo ultra absorvente ajuda a capturar a

umidade e mantém a pele seca o dia todo.

À prova de vazamento e respirável

A camada externa é à prova de vazamento

para manter suas roupas secas, mas dá a

sensação de ser respirável.

Embalado separadamente

Embalado separadamente para sua higiene,

perfeita para uso em todos os lugares.

2 tiras adesivas

2 tiras adesivas para manter os absorventes no

lugar.

Material ultrafino

Com apenas 2 mm de espessura em média,

com formato anatômico, ajuda a tornar os

absorventes imperceptíveis sob a roupa.

Desenvolvido por especialistas

Desenvolvido em colaboração com uma

parteira e uma consultora de amamentação

que apoia mães com o aleitamento materno

há 20 anos.

 

País de origem

China

Design

Design multicamadas

Ultrafino

Formato discreto e anatômico

Textura

Embalado separadamente

2 tiras adesivas

Dimensões

Dimensões: 130 x 2 mm

Material

Absorventes para seio: Polímero de polpa

aveludada, tecido sem costura e

superabsorvente

O que está incluído

Absorventes descartáveis para seio: 24 pcs
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