
Handkolfset
 

Reisset

 
SCF300/13

Meer kolven in minder tijd.
Een handkolf met de efficiëntie van een elektrisch apparaat

Klinisch bewezen: de unieke, extra efficiënte Philips Avent BPA-vrije handkolf SCF300/13 kolft meer melk af dan

een in ziekenhuizen gebruikte dubbele elektrische borstkolf*.

Voordelen en functies:

Met geïsoleerde reistas + koelelementen

Klinisch bewezen efficiëntie

Gepatenteerd massagekussentje

Zachte stimulatie voor extra kolfkracht

Subtiel vacuüm imiteert het zuigen van je baby voor een constante stroom

Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby

Handzaam en discreet

Eenvoudig in elkaar zetten en gebruiken

Langer doorgaan met borstvoeding

Meer melk op natuurlijke wijze



Handkolfset SCF300/13

Kenmerken Specificaties

Gepatenteerd massagekussentje

De vijf zachte massagepunten van de Philips

Avent-borstkolf trekken samen en ontspannen

tijdens het kolven om samen met het vacuüm

het zuigen van je baby na te bootsen.

Met geïsoleerde reistas + koelelementen

Alles wat je nodig hebt om de melkproductie te

behouden, melk af te kolven en te bewaren

wanneer je niet in de buurt van je baby bent.

Zachte zuigkracht

De zachte zuigkracht imiteert het zuigen van je

baby om te zorgen voor een constante

melkhoeveelheid, zodat je minder lang hoeft te

kolven.

Zachte massagekussens

De gepatenteerde massagekussens van de

Philips Avent-borstkolf bewegen op en neer en

simuleren zo het zuigen van de baby, waardoor

een snelle en natuurlijke toeschietreflex moet

worden gestimuleerd.

Eenvoudig in elkaar zetten en gebruiken

Geruisloos en gemakkelijk te vervoeren.

 

Land van herkomst

Engeland

Inclusief

ISIS-handkolf: 1 stk

125ml-bewaarflessen voor moedermelk: 2 stk

Geïsoleerde reistas van microvezel: 1 stk

Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 stk

IJskoelers: 2 stk

Flessenstandaard/afsluiting gietgat: 1 stk

Reserveonderdelen: 1 stk

Ontwikkelingsfases

Fases: 0 - 6 maanden

Materiaal

BPA-vrij*

* 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

* Klinisch bewezen: moeders met premature baby's

kolven meer melk af in 20 minuten dan met een in

ziekenhuizen gebruikte dubbele borstkolf (bij

consecutief kolven).
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