
 

Extrator de leite manual
com mamadeira

 
Fácil de usar onde você estiver

Inclui mamadeira e bico

Embalagem p/ viagem e disco
de vedação

 

SCF330/20

Mais conforto, mais leite, fácil de levar onde

você quiser*

Extrator manual de leite com almofada de massagem

Sente-se confortavelmente sem se inclinar para a frente enquanto a nossa

almofada de massagem suave estimula suavemente o fluxo de leite. A bomba de

leite manual Avent tem poucas peças e é fácil de montar, usar e limpar. Leve e

compacta, é prática de usar em qualquer lugar.

Menos inclinação clinicamente comprovada*

Posição relaxante, graças ao design especial

Almofada confortável com pétalas massageadoras

A almofada confortável estimula delicadamente o fluxo de leite

Fácil de ajustar, extrair e limpar

Poucas peças avulsas e modelo intuitivo

Design compacto leve
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Destaques

Posição relaxante

Com design exclusivo, o extrator de leite

permite que o leite flua diretamente do seio

para a mamadeira, até mesmo quando você

estiver sentada em posição reta. Dessa forma,

você poderá sentar-se de modo mais

confortável durante a extração do leite: não é

necessário inclinar-se para frente para

alcançar o leite na mamadeira. Sentar-se de

modo confortável e ficar relaxada ajuda o leite

a fluir com mais facilidade.

Almofadas confortáveis

Nossas almofadas possuem uma textura

aveludada que aquece a pele e garante um

estímulo mais suave e confortável do fluxo de

leite. A almofada perfeita foi projetada para

reproduzir cuidadosamente o movimento de

sucção do bebê para estimular a descida do

leite.

Fácil de ser transportada

O extrator de leite é pequeno e leve, o que

significa que ele é fácil de guardar e de

transportar, tornando a extração mais discreta

onde quer que você vá.

Fácil de ajustar, extrair e limpar

Poucas peças avulsas e design intuitivo. Retire

leite para seu bebê a qualquer momento.

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

Material

Extrator de leite: Livre de BPA* (apenas para

partes em contato com alimento)

Mamadeira: Livre de BPA, Polipropileno

Bico: Livre de BPA, Silicone

O que está incluído

Extrator de leite com cabo para segurar: 1 pcs

Almofada padrão: 1 peça (de 19,5 mm,

almofada maior vendida separadamente)

Embalagem para viagem: 1 pcs

Disco de vedação para armazenamento de

leite: 1 pcs

Pacotes de amostra de absorventes para seio:

1 pacote (2 peças)

Design

Design do extrator de leite: Design compacto

Fácil de usar

Uso do extrator de leite: Fácil limpeza, Linha

totalmente compatível, Montagem intuitiva

Fases do desenvolvimento

Fases: 0 a 6 meses

Funções

Não é necessário inclinar-se para frente:

Sente-se em uma posição confortável

Almofadas confortáveis: Estímulo confortável

* Conforto clinicamente comprovado: os testes realizados

em 110 mães mostraram uma significativa preferência

para a Philips Avent em comparação com um

concorrente

* Mais conforto: 73% das 73 mamães lactantes do Reino

Unido afirmaram que este extrator de leite é mais

confortável que seus atuais extratores (principais

marcas do mercado).

* Pesquisas independentes apontam que pode existir

uma ligação entre os níveis de estresse e a produção

de leite. Consulte: www.philips.com/Avent

* Extrator de leite livre de BPA: somente partes

associadas à mamadeira e às outras peças que entram

em contato com o leite materno. De acordo com o da

UE, 10/2011
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