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massagekudde

Tre förvaringskärl medföljer

Extra mjuk dinapp för nyfödda
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Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
Manuell bröstpump med massagekudde

Sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt medan vår mjuka massagekudde försiktigt stimulerar mjölkflödet.

Den manuella Avent-bröstpumpen har få delar, är enkel att montera ihop, använda och rengöra. Den är lätt och

kompakt, vilket gör det enkelt att pumpa när du är på språng.

Sitt bekvämare utan att behöva luta dig framåt

Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Stimulerar varsamt mjölkflödet

Mjuk massagekudde för en varm känsla

Pumpning, förvaring och matning, allt i ett

3 mångsidiga mjölkförvaringsmuggar medföljer

Enkel att använda, förvara och flytta

Kompakt och lätt design

Övriga fördelar

Enkel montering. Visuell matchning av olika delar

Kan användas med andra Philips Avent-matningsprodukter

Enkel rengöring tack vare få separata delar

Enkel manuell användning
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Funktioner

Bekvämare ställning

Bröstpumpen har en unik design, som gör att

mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan,

t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du

kan sitta bekvämare under pumpning: du

behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska

hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är

avslappnad under pumpning, gör det på ett

naturligt sätt att mjölken flödar lättare.

Mjuk massagekudde

Vår massagekudde har en ny mjuk struktur som

ger huden en varm känsla som på ett bekvämt

och skonsamt sätt stimulerar

mjölkflödet. Kudden är utformad för att

efterlikna barnets amningsmönster som

varsamt stimulerar mjölkflödet.

Pumpning, förvaring och matning, allt i ett

Använd samma flaskor för pumpning, förvaring

och matning. Perfekt för förvaring i kylskåp eller

frys

Kompakt design

Bröstpumpen har en kompakt design som gör

den enkel att placera på bröstet, och det

ergonomiskt utformade handtaget är bekvämt

att hålla i och ger fullständig kontroll vid

pumpning. Att den är liten och lätt gör den

diskret och enkel att förvara och transportera,

vilket underlättar när du är ute och rör på dig.

Enkel montering

Visuell matchning av olika delar för enkel

montering.

Fullständigt kompatibelt utbud

Bröstpumpen kan användas i kombination med

andra matningsprodukter i Philips Avent-

sortimentet, inklusive våra Classic-flaskor och

förvaringsflaskor för mjölk. Philips Avent

tillhandahåller också en rad tillbehör för

bröstvård som hjälper dig amma längre och

ökar din komfort.

Enkel rengöring

Rengöringen är enkel, tack vare få separata

delar. Alla delar tål maskindisk.

Enkel manuell användning

Den manuella bröstpumpen är perfekt om du

pumpar mjölk då och då och vill ha en kompakt

och smidig lösning. Den är enkel att använda

med en hand.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Material

Bröstpump: BPA-fri* (endast delar som

kommer i kontakt med livsmedel)

Napp: BPA-fri*, Silikon

Mjölkförvaringsmugg: BPA-fri*, Polypropylen

Vad medföljer?

Bröstpumpenhet med handtag: 1 delar

Kudde i standardstorlek: 1 delar

Mjölkförvaringsflaskor: 3 delar

Adapter till mjölkförvaringsmugg: 1 delar

Extra mjuk dinapp för nyfödda: 1 delar

Amningskupor, provförpackningar: 1-pack (2

st)

Design

Bröstpumpsdesign: Kompakt design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Lättanvänd

Användning av bröstpumpen: Enkel montering,

Enkel rengöring, Fullständigt kompatibelt

utbud

Utvecklingsstadier

Stadier: 0–6 månader

Funktioner

Du behöver inte luta dig framåt: Sitt bekvämt

Mjuk massagekudde: Skonsam stimulering

Mjölkförvaringsmuggar medföljer: Pumpning,

förvaring och matning, allt i ett

* BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra

delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet

med EU-förordning 10/2011
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