
Súprava základného
vybavenia na dojčenie

 
Starostlivosť o prsníky

 

SCF257/00

Pripravte sa na dojčenie
Súprava na dojčenie Philips Avent

Základná súprava na dojčenie Philips Avent je skvelým pomocníkom v prvých dňoch dojčenia.

Pocit sucha a pohodlia

12 ks denných absorpčných vložiek do podprsenky

6 ks nočných absorpčných vložiek do podprsenky

Utíšia a stimulujú

1 ks krém na bradavky

2 ks absorpčné vložky s termogélom na duálne použitie

Vytvorte si vlastný režim

1 ks spona na podprsenku

1 ks umývateľné puzdro

Vyvinuté s pomocou pôrodnej asistentky a detskej poradkyne

Vyvinuté v spolupráci s odborníkom na dojčenie



Súprava základného vybavenia na dojčenie SCF257/00

Hlavné prvky Technické údaje

12 ks denných absorpčných vložiek do

podprsenky

Udržia vás v suchu a pohodlí po celý deň.

6 ks nočných absorpčných vložiek do

podprsenky

Špeciálne navrhnuté na extra absorpciu a

pohodlie po celú noc.

2 ks absorpčné vložky s termogélom na

duálne použitie

Teplé použitie na stimulovanie toku

materského mlieka – studené použitie na

utíšenie a uvoľnenie – dodáva sa s extra

mäkkými obalmi, ktoré zvyšujú komfort

1 ks krém na bradavky

Na hydratáciu a utíšenie zapálených bradaviek

1 ks spona na podprsenku

Pomôže vám zapamätať si, z ktorej strany máte

kŕmiť

1 ks umývateľné puzdro

umývateľné

Vyvinuté v spolupráci s odborníkom

Vyvinuté v spolupráci s pôrodnou asistentkou a

detskou poradkyňou Vicky Scottovou, ktorá

podporuje dojčiace mamičky už 15 rokov.

 

Krajina pôvodu

Čína: áno

Čo je súčasťou balenia

Jednorazové denné absorpčné vložky do

podprsenky: 12 ks

Jednorazové nočné absorpčné vložky do

podprsenky: 6 ks

Termovankúšik typu 2 v 1: 2 ks

Zvlhčovací krém na bradavky: 15 ml

Spona na podprsenku: 1 ks

Umývateľné puzdro: 1 ks

Rozmery a hmotnosť

Rozmery: 226 x 150 x 70 mm

Funkcie

Starostlivosť o prsníky: Deň, Noc,

Upokojujúce
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