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Conjunto de viagem

 
SCF300/13

Extraia mais. Rapidamente.
Aumenta a eficiência de uma bomba de extracção manual

A bomba tira leite manual sem BPA SCF300/13 exclusiva da Philips AVENT assegura-lhe uma eficácia

melhorada, sendo testada clinicamente para extrair mais leite do que uma bomba tira leite eléctrica dupla de

utilização hospitalar*.

Características e benefícios:

Com mala de viagem térmica com pacotes de frio

Eficácia clinicamente comprovada

Almofada massajadora patenteada

Estimula e extrai

O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para uma saída constante do leite

As almofadas massajadoras suaves proporcionam uma saída natural do leite

Flexível e portátil

Fácil de montar e utilizar

Para uma amamentação mais prolongada

Mais leite, naturalmente



Conjunto de bomba tira leite manual SCF300/13

Destaques Especificações

Almofada massajadora patenteada

As 5 almofadas massajadoras em forma

pétalas da bomba tire leite Philips AVENT

contraem-se e descontraem-se enquanto

utiliza a bomba, exercendo vácuo para imitar o

mamar do seu bebé.

Com mala de viagem térmica com pacotes de

frio

Tudo o que necessita para manter uma reserva

de leite e para extrair e armazenar o seu leite

materno quando estiver longe do seu bebé.

Vácuo suave

O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para

uma saída constante do leite que requer menor

extracção.

Almofadas massajadoras suaves

As almofadas massajadoras patenteadas da

bomba tira leite Philips AVENT contraem e

descontraem, reproduzindo a sucção do bebé

com o objectivo de estimular uma saída rápida

e natural do leite.

Fácil de montar e utilizar

Silenciosa e portátil.

 

País de origem

Inglaterra

Inclui

Bomba tira leite manual ISIS: 1 unid.

Frasco para leite materno (125 ml): 2 unid.

Mala de viagem térmica em micro-fibra:

1 unid.

Tetina extra suave de fluxo para recém-

nascido: 1 unid.

Pacote de frio: 2 unid.

Base de biberão/tampa de funil: 1 unid.

Peças sobresselentes: 1 unid.

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 - 6 meses

* Comprovado clinicamente que extrai uma maior

quantidade de leite num período de 20 minutos em

comparação com uma bomba tira leite de classe

hospitalar, quando utilizada em extracções sequenciais

em mães de bebés prematuros.
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