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Lapte pentru bebeluş şi

confort pentru mamă

Când vă simţiţi confortabil şi sunteţi relaxată, laptele dvs. curge mai uşor. De aceea

am creat cea mai confortabilă pompă de sân de până acum: Staţi aşezată

confortabil, fără a fi nevoită să vă aplecaţi în faţă şi lăsaţi perna moale de masaj să

vă stimuleze delicat debitul de lapte.

Aşezaţi-vă mai confortabil, fără să vă aplecaţi în faţă

Poziţie de pompare mai confortabilă datorită designului unic

Stimulează delicat lactaţia naturală şi debitul de lapte

Pernă moale de masaj pentru o senzaţie de căldură

Colectare, păstrare şi hrănire dintr-o mişcare

Include 3 ceşti versatile pentru păstrarea laptelui

Uşor de utilizat, depozitat şi transportat

Design uşor şi compact

Alte beneficii

Asamblare intuitivă. Corespondenţă vizuală uşoară a componentelor

Compatibilă cu alte produse de hrănire Philips AVENT

Curăţare uşoară datorită unui număr mai mic de componente separate

Operare manuală uşoară
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Repere

Poziţie mai confortabilă

Pompa pentru sân are un design unic, astfel

încât laptele curge direct de la sân în biberon,

chiar şi atunci când sunteţi aşezată drept.

Aceasta înseamnă că puteţi sta aşezată mai

comod atunci când utilizaţi pompa: nu este

nevoie să vă aplecaţi înainte pentru a vă

asigura că tot laptele ajunge în biberon. O

poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în

timpul utilizării pompei ajută în mod natural

colectarea mai uşoară a laptelui.

Pernă moale de masaj

Perna noastră de masaj are o textură nouă

catifelată care conferă o senzaţie de căldură pe

piele pentru o stimulare comodă şi delicată a

fluxului de lapte. În timpul pompării, aceasta

simulează în mod delicat acţiunea de supt a

copilului dvs. pentru o stimulare naturală şi o

eficienţă clinică dovedită. Perna moale de

masaj este creată pentru a se potrivi în mod

confortabil pentru majoritatea mămicilor. O

pernă mai mare este disponibilă separat, dacă

este necesară (disponibilitatea poate varia în

funcţie de ţară).

Colectare, păstrare şi hrănire dintr-o mişcare

Utilizaţi aceeaşi ceaşcă pentru a colecta,

depozita laptele şi a vă hrăni bebeluşul cu

lapte. Ideală pentru depozitare în frigider sau

congelator

Design compact

Pompa pentru sân are un design compact care

facilitează poziţionarea. Mânerul său cu formă

ergonomică este comod de ţinut şi asigură

control complet atunci când o utilizaţi. Datorită

faptului că este mică şi uşoară, pompa este

uşor de depozitat şi transportat, putând fi

utilizată în mod discret în timpul călătoriilor.

Asamblare intuitivă

Corespondenţă vizuală uşoară a

componentelor pentru o asamblare intuitivă.

Gamă complet compatibilă

Această pompă pentru sân poate fi utilizată în

combinaţie cu alte produse de hrănire din

gama Philips AVENT, inclusiv biberoanele

Clasic şi recipiente de depozitare a laptelui.

Philips AVENT oferă, de asemenea, o gamă

de accesorii pentru îngrijirea sânilor pentru a

vă ajuta să alăptaţi mai mult timp şi în condiţii

de mai mult confort.

Curăţare uşoară

Curăţarea este mai uşoară, datorită unui număr

mai mic de componente separate. Toate

componentele pot fi spălate în maşina de

spălat vase.

Operare manuală uşoară

Pompa manuală pentru sân este ideală dacă o

utilizaţi ocazional şi preferaţi designul

compact. Aceasta este uşor de utilizat cu o

singură mână.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Ţara de origine

Anglia

Material

Pompă pentru sân: Fără BPA*

Ceaşcă pentru păstrarea laptelui VIA:

Polipropilenă, Fără BPA*

Tetină: Silicon, Fără BPA*

Include

Corpul pompei pentru sân cu mâner: 1 buc.

Pernă de dimensiuni standard: 1 buc.

Ceşti pentru păstrarea laptelui: 3 buc.

Adaptor pentru ceaşcă de păstrare lapte:

1 buc.

Tetină extra-moale pentru nou-născut: 1 buc.

Carcasă de voiaj: 1 buc.

Pachete eşantion cu tampoane pentru sân: 2

(2 tampoane de zi şi 2 tampoane de

noapte) buc.

Pompă pentru sân

Material: Fără BPA*

Design

Design pompă pentru sân: Design compact

Uşor de utilizat

Utilizarea pompei pentru sân: Asamblare

intuitivă, Curăţare uşoară, Gamă complet

compatibilă

Etape de dezvoltare

Etape: Sarcină, 0 - 6 luni

Funcţii

Nu este necesară aplecarea în faţă: Aşezaţi-

vă într-o poziţie comodă

Pernă moale de masaj: Stimulare delicată

Include ceşti pentru păstrarea laptelui VIA:

Colectare, păstrare şi hrănire dintr-o mişcare

* Conform Directivei UE (2011/8/UE)
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