
 

Tampoane pentru
sâni

 
Tampoane de unică folosinţă
pentru sâni

 

SCF254/24

Confort şi încredere

superioare
Tampoanele de unică folosinţă pentru sâni de la Philips Avent te ajută în

experienţa de alăptat la sân. Textura de tip fagure, umplutura extrem de subţire şi

extrem de absorbantă şi designul etanş care lasă pielea să respire îţi conferă o

senzaţie de confort şi îţi menţin pielea uscată zi şi noapte.

Senzaţie de catifea moale

Strat superior de tip fagure

Extrem de absorbante

Umplutură triplu stratificată din material extrem de absorbant

Etanşe, lasă pielea să respire

Strat exterior etanş, care lasă pielea să respire

Extrem de subţiri şi discrete

Ambalate individual pentru igiena ta

2 benzi adezive pentru a fixa tampoanele

În medie, doar 2 mm grosime

Dezvoltate împreună cu un expert



Tampoane pentru sâni SCF254/24

Repere Specificaţii

Textură de tip de fagure

Stratul superior tip fagure este moale şi

confortabil pe piele.

Umplutură extrem de absorbantă

Umplutura extrem de absorbantă captează

umiditatea şi păstrează pielea uscată zi şi

noapte.

Etanşe şi lasă pielea să respire

Stratul exterior este etanş pentru a păstra

hainele uscate, dar lasă pielea să respire.

Ambalate individual

Ambalate individual pentru igiena ta, perfecte

pentru deplasări.

2 benzi adezive

2 benzi adezive pentru a fixa tampoanele.

Material extrem de subţire

Având în medie doar 2 mm grosime şi o formă

curbată, tampoanele devin invizibile pe sub

haine.

Dezvoltate împreună cu un expert

Dezvoltate în colaborare cu o moaşă şi

consilier în alăptare care a încurajat timp de 20

de ani mamele să-şi alăpteze copiii.

 

Ţara de origine

China

Design

Design cu mai multe straturi

Ultrasubţire

Contur discret

Textură de tip de fagure

Ambalate individual

2 benzi adezive

Dimensiuni

Dimensiuni: 130x2 mm

Material

Tampoane pentru sâni: Umplutură din puf,

materiale neţesute şi polimer super-absorbant

Include

Tampon de unică folosinţă pentru sân:

24 buc.
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