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Patogus kūdikio maitinimas
Kai sėdite patogiai ir atsipalaidavusi, pienas teka daug lengviau. Štai kodėl mes

sukūrėme iki šiol pačią patogiausią pieno nutraukimo pompą: sėdėkite patogiai

nesilenkdama pirmyn ir leiskite švelniai masažo pagalvėlei stimuliuoti pieno

tekėjimą.

Sėdėkite patogiau, nereikia lenktis pirmyn

Patogesnė siurbimo padėtis dėl unikalaus dizaino

Švelniai stimuliuoja, leisdama pienui natūraliai tekėti

Minkšta masažinė pagalvėlė suteikia šilumos

Nutraukite, laikykite ir maitinkite – viskas viename

Su 3 universaliais puodeliais pienui laikyti

Lengva naudoti, laikyti ir transportuoti

Kompaktiškas, lengvas dizainas

Kiti privalumai

Intuityvus surinkimas. Lengvai vizualiai suderinamos visos dalys

Suderinamas su kitais „Philips Avent“ maitinimo gaminiais

Lengva valyti, nes mažai atskirų dalių

Paprastas rankinis valdymas
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Ypatybės

Patogesnė padėtis

Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl

pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net

kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad siurbdamos

pieną galite sėdėti patogiau: nereikia

pasilenkti pirmyn, kad visas pienas patektų į

buteliuką. Jeigu nusiurbdamos pieną sėdite

patogiai ir atsipalaidavusios, pienas natūraliai

bėga daug lengviau.

Minkšta masažinė pagalvėlė

Mūsų masažinė pagalvėlė yra naujos

aksominės tekstūros, kuri suteikia šilumos

odai, patogiai ir švelniai stimuliuodama pieno

tėkmę. Siurbiant ji švelniai atkartoja vaiko

žindimą – taip natūraliai skatinamas pieno

išsiskyrimas ir užtikrinamas kliniškai

patvirtintas efektyvumas. Minkšta masažinė

pagalvėlė patogiai tinka daugeliui mamų.

Jeigu reikia, didesnio dydžio pagalvėlę galima

įsigyti atskirai (parduodama ne visose šalyse).

Nutraukite, laikykite ir maitinkite – viskas

viename

Naudokite tą patį puodelį pienui nutraukti,

laikyti ir ryte kūdikiui maitinti. Puikiai tinka

laikyti šaldytuve arba šaldiklyje.

Kompaktiškas dizainas

Pientraukis yra kompaktiško dizaino, todėl jį

lengva pridėti. Jo ergonomiškos formos rankeną

patogu laikyti ir kontroliuoti siurbiant

pieną. Kadangi jis mažas ir lengvas, jį lengva

laikyti ir transportuoti, todėl pientraukis labai

patogus keliaujant.

Intuityvus surinkimas

Lengvai vizualiai suderinamos visos dalys –

intuityvus surinkimas.

Visiškai suderinamas asortimentas

Šį pientraukį galima naudoti kartu su kitais

maitinimo gaminiais iš „Philips Avent“

asortimento, tokiais kaip mūsų „Classic“

buteliukai ir pieno laikymo indeliai. Be to,

„Philips Avent“ pateikia krūtų priežiūros priedų

asortimentą, kurie padės ilgiau maitinti krūtimi

ir užtikrins komfortą.

Lengva valyti

Valyti paprasta, nes mažai atskirų dalių. Visas

dalis galima plauti indaplovėje.

Paprastas rankinis valdymas

Rankinis pientraukis – idealus pasirinkimas,

jei nutraukiate pieną retkarčiais ir vertinate

kompaktiškumą. Patogu naudoti viena ranka.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Kilmės šalis

Anglija

Medžiaga

Pientraukis: Be BPA*

Puodelis pienui laikyti VIA: Polipropilenas, Be

BPA*

čiulptukas: Silikoninis, Be BPA*

Kas pridedama

Pientraukio korpusas su rankena: 1 vnt.

Standartinio dydžio pagalvėlė: 1 vnt.

puodeliai pienui laikyti: 3 vnt.

Puodelio pienui laikyti adapteris: 1 vnt.

Ypač minkštas naujagimiams skirtas

čiulptukas: 1 vnt.

Kelioninis dangtelis: 1 vnt.

Krūties įklotų mėginių pakuotės: 2 (2 dienos

įklotai ir 2 nakties įklotai) vnt.

Pientraukis

Medžiaga: Be BPA*

Konstrukcija

Pientraukio dizainas: Kompaktiškas dizainas

Lengva naudoti

Pientraukio naudojimas: Intuityvus surinkimas,

Lengva valyti, Visiškai suderinamas

asortimentas

Vystymosi etapai

Etapai: Nėštumas, nuo 0 iki 6 mėn.

Funkcijos

Nereikia lenktis pirmyn: Sėdėkite patogioje

padėtyje

Minkšta masažinė pagalvėlė: Švelnus

stimuliavimas

Su VIA puodeliais pienui laikyti: Nutraukite,

laikykite ir maitinkite – viskas viename

* 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
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