
Bomba tira leite
manual

 
Inclui biberão de 125 ml

 
SCF310/20

Garantia de conforto
Bomba tira leite conforto ideal com almofadas massajadoras

Estar tensa ou com pressa pode dificultar a saída do leite e pode também afectar

as suas reservas de leite. A nossa bomba tira leite SCF310/20 da Philips AVENT foi

concebida para aumentar o seu conforto durante a utilização.

Garantia de conforto

Almofada massajadora suave em forma de 5 pétalas patenteada

Eficácia clinicamente comprovada

Resultados clinicamente comprovados*

Outras funcionalidades óptimas

Sistema exclusivo para conservação fácil do leite

Funcionamento manual simples



Bomba tira leite manual SCF310/20

Destaques Especificações

Resultados clinicamente comprovados*

O vácuo suave da bomba tira leite Philips

AVENT imita a acção natural de sucção do

bebé e extrai mais leite do que uma bomba

eléctrica dupla de classe hospitalar*

Almofada massajadora suave patenteada

A almofada massajadora activa exclusiva foi

concebida para ajudar a estimular a saída do

leite

Sistema exclusivo para conservação do leite

Simplifique a sua vida extraindo leite

directamente para a nossa vasta gama de

biberões e frascos para leite materno Philips

AVENT para o frigorífico ou congelador

 

País de origem global

Inglaterra

País de origem para a China

China

Material

Sem BPA*

Fases de desenvolvimento

Fases: Gravidez, 0 - 6 meses

Inclui

Bomba tira leite manual: 1 unid.

Frasco para leite materno (125 ml): 1 unid.

Base de biberão/tampa de funil: 1 unid.

Tetina extra suave de fluxo para recém-

nascido: 1 unid.

Disco vedante para armazenamento de leite:

1 unid.

Peças sobresselentes: 2 unid.

Porta tetinas de viagem para recém-nascido:

1 unid.

* 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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